
Strategi Pengembangan Pusdiklat Pegawai Kemdikbud: 
14 Langkah Membentuk Pusdiklat Tangguh dan Sehat,  

ASN Kemdikbud Kompeten dan Bermartabat 
 

Oleh: 
Maman Wijaya 

Widyaiswara Ahli Madya, PPPPTK IPA 
mamanwijaya.com, mamanwjy@gmail.com, @mamanwjy 

 
Ringkasan 

 
Peran dan fungsi Pusdiklat Pegawai Kemdikbud adalah meningkatkan kompetensi pegawai 
Kemdikbud. Pegawai Kemdikbud yang sudah kompeten itu kemudian diharapkan mampu 
meningkatkan kualitas pendidikan nasional dalam rangka menyiapkan generasi masa depan 
yang unggul dan berdaya saing tinggi di kancah percaturan internasional. Untuk 
mewujudkan hal itu, ada empat belas langkah yang harus dilakukan oleh Pusdiklat, yaitu 
lima langkah terkait pembenahan kelembagaan, dan sembilan langkah terkait pembenahan 
penyelenggaraan pembelajaran. Lima langkah dalam pengembangan kelembagaan 
tersebut adalah (1) memenuhi 10 kriteria Lembaga diklat yang baik dan berkualitas; (2) 
menerapkan pendekatan participatory planning dan participatory development; (3) 
menerapkan pendekatan In-depth Problem Solving and Analysis; (4) menguatkan Triple-
Helix; dan (5) membangun Pusdiklat menjadi organisasi yang Agile. Sedangkan sembilan 
langkah dalam pengembangan penyelenggaraan pembelajaran meliputi, (1) melaksanakan 
Vaule Internalization; (2) mengubah orientasi ASN Kemdikbud; (3) mengembangkan Soft-
Skill Pegawai Kemdikbud; (4) mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi informasi 
yang efektif; (5) mengembangkan konsep Merdeka Belajar; (6) pemimpin dan manajemen 
Pusdiklat terjun langsung dalam proses pembelajaran; (7) mengukur pengembalian 
investasi Diklat (ROTI, Return on Training Invesment); (8) melakukan kajian mendalam 
terhadap penyelenggaraan program; dan (9) menerapkan strategi marketing produk 
organisasi.*** 
 
Kata Kunci: Pusdiklat Pegawai Kemdikbud, 14 Langkah Pengembangan, ASN Kemdikbud, 
Tangguh dan Sehat, Kompeten dan Bermartabat. 

 
 
A. Latar Belakang 
 Kualitas pembangunan manusia dan perkembangan mutu pendidikan di Indonesia 
masih rendah. Beberapa indikator menunjukan keadaan seperti itu. Menurut data dari 
lembaga-lembaga internasional ternama seperti data dari Bank Dunia (World Bank), Human 
Capital Index, Global Competitiveness, PISA, dan TIMSS, mengambarkan bahwa pendidikan di 
Indonesia masih kalah jauh dari negara-negara lain, termasuk dari negara tetangga dekat kita 
seperti Malaysia atau Thailand. 

Dalam hal pembangunan manusia, misalnya, menurut laporan terakhir Bank Dunia 
tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia hanya mendapat skor 0,53, dan 
berada pada posisi 87 dari 157 negara. Sedangkan dalam hal daya saing, menurut Global 
Competitiveness Index, tahun 2018, Inekds Daya Saing Indonesia berada pada peringkat 45. 
Walaupun itu naik sedikit dibanding tahun 2017 yang berada pada posisi 47, tetapi itu 
menunjukan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal pasar tenaga kerja dan skill. 
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Presiden Jokowi meminta agar peringkat Daya Saing Indonesia bisa di bawah 40. Tentu ini 
berat, tapi harus dilakukan segera. 

Dalam dunia pendidikan, skor PISA (Program for International Students Assessment) 
antara tahun 2009-2018, untuk reading menurun, matematika menurun agak tajam, Sains 
menurun sedikit. Itu artinya literasi anak Indonesia menurun dalam 10 tahun terakhir. Posisi 
Indonesia untuk skor PISA, menurut laporan terakhir, 3 Desember 2019, tahun 2018, berada 
pada posisi 72 dari 77 negara, dengan skor 371, jauh di bawah rata-rata 467,0. Malaysia 
skornya 438, dan Thailand skornya 426. Di pihak lain, dari laporan terakhir TIMSS (Trends in 
International Mathematics and Science Study) , tahun 2015 (laporan tahun 2019 belum 
dirilis), Indonesia berada pada posisi 46 dari 51 negara yang disurvey. 

Sejumlah pihak menduga bahwa rendah nya IPM, Daya Saing, Skor PISA, dan skor 
TIMSS Indonesia itu disebabkan oleh penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih 
berkutat pada pemenuhan standar minimal dan cenderung masih sibuk menggarap urusan 
persyaratan administrasi. Berdasarkan laporan Bappenas 2018, dalam hal pembangunan 
SDM (Sumber Daya Manusia), disebutkan bahwa kapasitas adopsi dan penciptaan inovasi 
Indonesia masih rendah, budaya literasi masih rendah, pendidikan karakter dan budi perkerti 
belum mantap. Lalu kemudian Bappenas menekankan arah kebijakan dan strategi 
pembangunan manusia, terkait layanan pendidikan, yaitu pada peningkatan kualitas 
pengajaran dan pembelajaran. 

Pemerintahan, melalui Kabinet Indonesia Maju, menggulirkan semboyan: SDM 
unggul, Indonesia Maju. Bahkan, salah satu dari lima visi Presiden yang diangkat adalah fokus 
pada pengembangan SDM dengan peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen talenta. 
Terkait pengembangan SDM ini tentu Kemdikbud merupakan pasukan garis depan.  

Mendikbud dengan sigap memberikan tanggapan. Sejumlah kebijakan penting telah 
digulirkan untuk mewujudkan visi-misi presiden tersebut, yaitu antara lain merubah struktur, 
kultur, dan pemanfaatan teknologi, serta berbagai kebijakan lainnya. 

Menurut Mendikbud, Nadiem Makarim, pendidikan merupakan solusi jangka panjang 
untuk menyiapkan generasi berikutnya. Pendidikan harus berkualitas. Beliau menekankan 
bahwa bila satu peserta didik selesai mengikuti pembelajaran, harus dipastikan dia bisa apa, 
dan karakter apa yang berubah, harus jelas. Yang terpenting, menurut beliau, pertama-tama 
adalah merubah karakter dan mindset. 

Untuk menciptakan SDM unggul melalui pendidikan, Menteri Nadiem mencanangkan 
program Kemerdekaan Belajar dan Guru Penggerak, serta kebijakan lain, seperti yang 
tercantum dalam Surat Edaran No. 1 Tahun 2020, yang diantaranya bertujuan untuk 
mencetak pemimpin masa depan dan meningkatkan budaya literasi. Kehadiran teknologi, 
termasuk pesatnya perkembangan teknologi infromasi merupakan kesempatan yang sangat 
baik untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut menjadi lebih nyata. 

Dalam mewujudkan SDM yang unggul melalui peningkatan kualitas pendidikan itu 
saya kira kita semua sepakat bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemdikbud merupakan ujung 
tombak dan menjadi faktor penentu. Kualitas Pendidikan di Indonesia berawal dari kualiats 
ASN Kemdikbud.  

ASN Kemdikbud harus sudah lebih dulu maju, serta harus lebih dulu kompeten, 
terampil, dan memiliki sikap yang unggul, dan berjiwa pendidik yang patut dicontoh oleh 
seluruh warganegara. Barulah kemudian Kemdikbud menjalankan program-program 
peningkatan kompetensi dan kualitas Pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya. Hal yang 
sama juga diungkapkan oleh Leadership Development Program-nya Pertamina yang 



menyatakan bahwa: “You don’t build a business. You Build people, and then people build the 
business.”.  

Untunglah Kemdikbud sudah memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) 
Pegawai yang bertugas meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN Kemdikbud tersebut. 
Pertanyaannya adalah, apakah Pusdiklat saat ini dan ke depan akan mampu mewujudkan visi-
misi Mendikbud dan Presiden dalam hal pengembangan dan peningkatan kualitas SDM? 

Beberapa hal yang baik sudah dicapai oleh Pusdiklat, seperti perolehan Akreditasi dari 
LAN RI untuk penyelenggaraan beberapa pelatihan (untuk Pelatihan Dasar CPNS Gol II dan II, 
serta Diklat PIM Tingkat III dan IV masing-masing memperoleh Akreditasi A). Untuk program 
pelatihan lainnya belum diakreditasi. Kini Pusdiklat juga sedang menjalankan program ZI-WBK 
(Zona Integritas-Wilayah Bebas Korupsi) untuk manajemennya. Hal lain terkait substansi 
tugas pokok dan fungsi serta kreativitas dan inovasi model dan sistem kediklatan masih perlu 
dilakukan pembenahan. 

Ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Pusdiklat dalam pengembangan 
kompetensi SDM. Tantangan tersebut diantaranya adalah, pertama, hadirnya generasi 
milenial yang jumlahnya sangat besar. Kini tidak kurang dari 80 juta milenial ada di Indonesia 
(Mandiri University, 2019), termasuk besarnya jumlah generasi milenial yang ada di 
Kemdikbud. Hal itu tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda dari yang sudah dalam 
menanganinya. 

Kedua, tantangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Mendikbud, Nadiem 
Makarim, bahwa masalah pendidikan di Kemdikbud itu tekait dengan skala yang besar, skill 
dan relevansi yang masih rendah. Saat ini pegawai Kemdikbud mencapai 15.987 orang (Biro 
SDM, 2018) yang berasal dari berbagai posisi dan tingkatan. Sementara, Pusdiklat baru 
mampu menyelenggarakan Diklat untuk 3 ribuan ASN setiap tahunnya (Tahun 2018: 3.807 
peserta, LAKIP Pusdiklat 2018). Itu artinya Pusdiklat memerlukan waktu lebih dari 4 tahun 
untuk melatih seluruh pegawai kemdikbud. Itu pun, dalam 4 tahun tersebut, satu pegawai 
hanya bisa mengikuti satu kali pelatihan. Mengingat kemajuan dan perkembangan di berbagai 
bidang itu semakin cepat, idealnya pegawai Kemdikbud mendapat pelatihan setidaknya satu 
kali dalam dua tahun. Perlu inovasi dalam hal metodologi dan teknik pelatihan yang memadai 
untuk memenuhinya. 

Ketiga, tantangan datang dari kesibukan ASN itu sendiri. Pegawai Kemdikbud sebagai 
ASN mempunyai kewajiban bekerja selama 40 jam dalam seminggu, dari Senin sampai dengan 
Jum’at, dari pagi sampai sore. Bahkan, di luar waktu-waktu tersebut juga, masih sering 
mengerjakan tugas-tugas lain terkait besarnya volume pekerjaan. Padahal menurut Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 203, Ayat (4) PNS memiliki hak untuk mengikuti 
pengembangan kompetensi setidaknya 20 jam dalam setahun. Untuk mengatasi agar 
kompetensi meningkat setiap saat dibutuhkan, tetapi tugas kewajiban tidak terganggu, perlu 
inovasi dan kreativitas dalam motodologi dan teknik Diklat yang tepat dan akurat. 

Keempat, tantangan terberat Pusdiklat adalah munculnya berbagai penyedia jasa 
pelatihan dari pihak swasta dan profesional yang menawarkan keahliannya untuk melatih 
pegawai. Penyedia jasa pelatihan terkemuka yang ada saat ini diantaranya MDI Training & 
Consulting, ESQ Leadership Center, Phitagoras Training & Consulting, Borobudur Training & 
Consulting, dan lain-lain. Mereka menjanjikan ROTI (Return on Training Invesment) yang 
cukup menarik. Sementara Pusdiklat, menghitung ROTI-nya saja belum dilakukan.  

Persaingan akan semakin keras. Bila Pusdiklat tidak segera berbenah sesuai dengan 
kewenangannya untuk menghadapi persaingan tersebut, jelas akan tergilas. Seorang tokoh 
pada Forum Ekonomi Dunia, menyatakan bahwa: In the new world, it is not the big fish which 



eats the small fish, but it is the fast fish which eats the slow fish. (Klaus Schwab, World 
Economic Forum). Tidak tertutup kemungkinan, atas pertimbangan efektivitas, efisiensi, dan 
akurasi, Kemdikbud akan lebih mempercayakan pelatihan pegawai pada swasta atau asosiasi 
tertentu. 

Oleh karena itu, Pusdiklat perlu melakukan perubahan mendasar dalam berbagai 
bagian. Kini Pusdiklat memiliki 214 pegawai (106 PNS dan 108 PPNPN), serta 17 widyaiswara 
dan 3 orang PTP (Pengembang Teknologi Pembelajaran). Walaupun dari sisi jumlah pengajar 
dan pengembang masih terlihat jauh dari memadai, tapi itu merupakan modal dasar. 
Pencapaian-pencapaian Pusdiklat yang sudah baik perlu dipertahankan, bahkan perlu 
dikembangkan lebih lanjut. Pada bagian lainnya, seperti manajemen penyelenggaraan Diklat, 
motodologi pelaksanaan Diklat, metodologi pembelajaran, manajemen mutu, dan 
penggunaan teknologi informasi perlu segera dilakukan inovasi dan perbaikan. 
 
B. Permasalahan 
 Beradasrkan latar belakang di atas, permasalahannya dirumuskan menjadi: 
bagaimana membentuk Pusdiklat yang tangguh, yang mampu bersaing dengan lembaga 
sejenis, dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi ASN Kemdikbud secara efektif 
dan efisien, bersih dan akuntabel, sehingga bisa menjadikan ASN Kemdikbud kompeten dan 
bermartabat. 
 
C. Tujuan 
 Tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk menemukan langkah-langkah 
dalam membentuk Pusdiklat menjadi tangguh dan bersih dalam menjalankan 
penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM Kemdikbud, sehingga mampu menjadikan 
ASN Kemdikbud kompeten dan bermartabat. 

Tangguh diartikan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga sejenis yang 
menyelenggarakan pengembangan SDM, baik dari sisi kualitas, keefektifan, dan keefisiensian, 
penggunaan teknologi, serta keakuratan hasilnya. Bersih diartikan bahwa penyelenggaraan 
pengembangan SDM yang dilakukan oleh Pusdiklat sesuai dengan peraturan perundang-
udangan yang berlaku, bebas dari korupsi, akuntabel, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan 
dapat dipertanggungjawabkan.  

ASN Kemdikbud yang kompeten artinya, ASN yang memiliki kompetensi setidak-
tidaknya sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan yang didudukinya, yaitu memiliki 
pengetahuan dan sikap sosial, serta keterampilan untuk mengerjakan tugas-tugasnya. ASN 
Kemdikbud yang bermartabat artinya memiliki dan mengamalkan nilai-nilai ASN, serta nilai-
nilai yang dianut oleh kemdikbud, yaitu integritas, pembelajar, tanpa pamrih, menjunjung 
tinggi meritokrasi, kreatif dan inovatif. 
 
D. Kondisi Saat ini 
 Berdasarkan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pusdiklat 
Pegawai Kemdikbud tahun 2018, dinyatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi 
permasalahan, yaitu: 

1. Rata-rata tingkat kompetensi atau kemampuan SDM yang memadai pada tataran 
konseptual belum tersebar secara merata. 

2. Program Diklat belum ditunjang oleh materi Diklat yang memadai. 
3. Kompetensi substansi dan metodologi pembelajaran di kalangan fasilitator relatif 

masih beragam dan belum memadai seluruhnya. 



4. Kemampuan SDM dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi belum 
optimal dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 

5. Belum memiliki program Diklat unggulan yang benar-benar fokus. 
6. Belum semua pegawai bersemangat untuk meningkatkan kompetensinya melalui 

pembelajaran mandiri. 
7. Belum optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan sistem 

dan mutu pembelajaran yang diharapkan. 
 
E. Kondisi Yang diharapkan 
 Kondisi yang diharapkan adalah 

1. Seluruh ASN Kemdikbud memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap setidak-
tidaknya sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan yang didudukinya, serta 
mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang dikembangkan oleh Kemdikbud. 

2. Pusdiklat memenuhi kriteria sebagai lembaga penyelenggara Diklat yang baik dan 
berkualitas, sehingga Pusdiklat mampu menjadi lembaga yang tangguh dalam 
menghadapi persaingan, dan bersih dalam menjalankan amanat negara. 

 
 Berdasarkan informasi yang kemudian dirangkum dari berbagai sumber, diketahui 
bahwa lembaga penyelenggara Diklat yang baik dan berkualitas, sekurang-kurangnya 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Fokus, spesial, dan ahli di bidang penyelenggaraan Diklat tertentu. 
2. Memiliki pendidik dan pelatih yang ahli, berpengalaman, dan bersertifikat, sesuai 

dengan masing-masing bidang Diklat yang dijalankan. 
3. Memiliki dan menggunakan teknologi terkini, termasuk menggunakan teknologi 

informasi secara efektif. 
4. Memiliki menu/perangkat program Diklat yang lengkap untuk masing-masing jenis 

Diklat. 
5. Menguasai sejumlah metodologi Diklat yang mutahir dan terbukti berhasil dalam 

meningkatkan kompetensi dan keterampilan. 
6. Penyelenggaraan Diklatnya mampu mengubah cara pandang, sikap, dan perilaku 

peserta. 
7. Biayanya murah dan terukur, serta mudah cara mengikuti Diklatnya. 
8. Memiliki program pengembangan berkelanjutan bagi alumni peserta Diklat. 
9. Sudah memiliki banyak alumni yang menyatakan puas dengan hasil Diklatnya. 
10. Memiliki fasilitas lengkap yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis Diklat 

yang diselenggarakannya. 
 
F. Visi Pusdiklat Pegawai Kemdikbud 
 Visi: Menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemdikbud yang tangguh dan 
bersih, serta berhasil membentuk ASN Kemdibud yang kompeten dan bermartabat. 
 
G. Misi Pusdiklat Pegawai Kemdikbud 
 Misi Pusdiklat: 

1. Meningkatkan kompetensi ASN Kemdikbud melalui Diklat, workshop, seminar, 
lokakarya, dan kegiatan bentuk pengembangan kompetensi lainnya, sehingga ASN 
Kemdikbud memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap sosial sesuai dengan 
tuntutan tugasnya. 



2. Menanamkan nilai-nilai yang dianut oleh Kemdikbud seperti integritas, pembelajar, 
tanpa pamrih, menjunjung tinggi meritokrasi, krreatif dan inovatif pada ASN 
Kemdikbud melalui Diklat, workshop, seminar, lokakarya, dan kegiatan bentuk 
pengembangan kompetensi lainnya. 

3. Membentuk Pusdiklat menjadi Lembaga yang tangguh yang memenuhi kriteria 
sebagai lembaga penyelenggara Diklat yang baik, berkualitas, dan bersih. 

 
H. Dasar Hukum 

Dasar hukum terkait pengembangan SDM, peningkatan kompetensi ASN dan 
kediklatan adalah sebagai berikut: 

1. Unang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 
2. Peraturan Pemerintan (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil (PNS). 
3. Peraturan Pemerintah Nomor (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 
4. Peraturan Pemerintan (PP) Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS. 
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan 

Jabatan PNS. 
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Sekretariat KASN. 
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Lembaga Administrasi 

Negara (LAN) RI. 
8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kemdikbud. 
9. Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi PNS. 
10. Permen PAN-RB Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit dalam 

Manajemen ASN. 
11. Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan 

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. 
12. Permendikbud Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pedoman Diklat Teknis PNS di 

Lingkungan Kemdikbud. 
13. Permendikbud Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud. 

 
 

I. Analisis Permasalahan dan Pengembangan Strategi: Analisis SCOPE. 
 Untuk mendapatkan strategi yang efektif dalam mengembangkan Pusdiklat sehingga 
menjadi Pusat Diklat Pegawai Kemdikbud yang handal, dilakukan analisis permasalahan 
beradasrakan kondisi yang ada menggunakan Analisis SCOPE (Situation, Cor Competencies, 
Obstacles, Prospects, and Expectations). Jenis analisis ini digunakan, sebab dalam analisisnya 
lebih menonjolkan pemanfaatan peluang-peluang yang ada dibanding membahas kelemahan 
dan ancaman. Kelemahan dan ancaman menjadi peluang untuk diperbaiki. Pertimbangan lain 

menggunakan analisis SCOPE ini adalah dalam mengadopsi strategi ini adalah SCOPE lebih 
kepada mengidentifikasi daya ungkit untuk pencapain visi, manfaat dan konsekuensi, serta 
kemampuan atau kewenagan yang dimiliki. 

 Langkahnya adalah, pertama-tama mengurutkan permasalahan mulai dari isu-isu yang 

berbekembang di dunia internsonal, lalu mengerucut ke tingkat Indonesia, tingkat Kemdikbud, 

tingkat Pusdiklat dan akhirnya sampai pada bahasan isu-isu pembelajaran di kelas Diklat. Dari 

situ kemudian dianalisis dengan SCOPE, sehingga menghasilkan strategi yang memadai 

sebagai solusi yang ditawarkan untuk menciptakan kondisi ideal yang diharapkan. 

 



 
 

Gambar 1 Bagan analisis isu-isu strategis 
 

 
 Setiap isu dikelompokan pada masing-masing bagian dalam SCOPE, sesuai dengan 
karakteristik isu tersebut. Pengelompokannya adalah sebagai berikut. 
 

• Situations: kondisi yang memiliki dampak pada perencanaan terkait faktor lingkungan 
internal dan eksternal. 

• Core-Competencies: kemampuan unik yang memberikan dasar untuk penyediaan dan 
penciptaan nilai kepada peserta atau pengguna (customers), dan keunggulan 
kompetitif. 

• Obstacles: masalah potensial yang dapat membahayakan implementasi program dan 
pencapaian hasil. 

• Prospects: peluang yang ada secara internal dan eksternal yang dapat menciptakan 
keuntungan, melalui pemanfaatan semua peluang dan mengatasi hambatan. 

• Expectations: Future view, yaitu prediksi kondisi internal dan eksternal di masa depan 
yang kemungkinan akan mempengaruhi secara material, secara positif atau negatif, 
penyampaian rencana untuk memenuhi prospek yang diidentifikasi. 
 
Selanjutnya, data-data yang ada terkait kondisi internal dan eksternal, serta harapan 

dan kemungkinan yang bisa dilakukan, dimasukkan ke dalam bagian-bagian yang sesuai, 
sebagaimana dilukiskan dalam Gambar 2 di bawah ini. 
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Gambar 2 Analisis SCOPE 
 

 
J. Strategi (Solusi yang Ditawarkan): 14 Langkah Membentuk Pusdiklat Tangguh dan Sehat, 

ASN Kemdikbud Kompeten dan Bermartabat. 
  Dari hasil analisis terhadap berbagai potensi yang ada dengan analisis SCOPE tersebut 

diperoleh strategi pengembangan ASN Kemdikbud melalui pengembangan kompetensi 
yang dilakukan oleh Pusdiklat Pegawai Kemdikbud. Strategi tersebut meliputi 14 langkah 
yang harus dilakukan oleh Pusdiklat Pegawai Kemdikbud, yaitu sebagai berikut. 

 
1. Melakukan upaya untuk memenuhi seluruh kriteria sebagai lembaga 

penyelenggara Diklat yang baik dan berkualitas.  
Setiap item dari kriteria satu persatu dicek, lengkapi, dan diupayakan untuk dipenuhi. 
Selanjutnya dikontrol apakah setiap item tersebut benar-benar sudah terpenuhi atau 
belum. Jika belum terpenuhi, maka terus diupayakan sampai terpenuhi. Bila dalam 
jangka waktu yang ditentukan, misalnya 1 tahun tidak terpenuhi, maka tahun 
berikutnya harus diupayakan cara lain sebagai pengganti yang sepadan. 

 

Kriteria Terpenuhi 
(ya/tdk) 

1. Fokus, special, dan ahli di bidang penyelenggaraan Diklat 
tertentu. 

 

2. Memiliki pendidik dan pelatih yang ahli, berpengalaman, dan 
bersertifikat, sesuai dengan masing-masing bidang Diklat 
yang dijalankan. 

 

3. Memiliki dan menggunakan teknologi terkini, termasuk 
menggunakan teknologi informasi secara efektif. 

 

Situations
• Kompetensi ASN Kemdikbud masih

kurang memadai dan belum merata.

• Pusdiklat belum memenuhi kriteria
sebagai Lembaga penyelenggara
Diklat yang baik dan berkkualitas.

• Penggunaan Teknologi belum
memadai untuk menunjang
keterbatasan ASN dalam mengikuti
Diklat tatap muka.

Core Competencies
• Memiliki kewenangan

menyelenggarakan Diklat ASN
sebagaimana diberikan oleh
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

• Pusdiklat Pegawai Kemdikbud
merupakan lembaga internal
Kemdikbud.

Obstales
1. Tenaga pengajar yang memadai

masih kurang.

2. Penguasaan teknologi informasi
masih rendah.

3. Konversi nilai dalam perhitungan
biaya Diklat sulit dilakukan.

Prospects
• Memenuhi seluruh kriteria Lembaga penyelenggara Diklat yang 

baik dan berkualitas.
• Para pemangku kepentingan puas dengan program yang dibuat

Pusdiklat dan terbangun triple-helix.
• Masalah yang berisko tinggi terselesaikan.
• Pusdiklat menjadi organisasi yang Agile.
• ASN menguasai soft-skill., mengamalkan nilai-nilai, sadar akan

kebutuhannya, dan mampu memanfaatkan teknologi.
• Merdeka belajar dan alumni menjadi penggerak perubahan.
• Pengembalian investasi dapat dihitung.
• Diklat dikembangkan dengan riset.
• Strategi marketing organisasi berjalan efektif.

Expectations
• Pusdiklat memenuhi kriteria sebagai Lembaga 

penyelenggara yang baik dan berkualitas.

• Terwujudnya Pusdiklat sebagai lembaga Tangguh dan
bersih.

• Terwujudnya ASN Kemdikbud yang kompeten dan
bermartabat.

Analisis SCOPE



4. Memiliki menu/perangkat program Diklat yang lengkap 
untuk masing-masing jenis Diklat. 

 

5. Menguasai sejumlah metodologi Diklat yang mutahir dan 
terbukti berhasil dalam meningkatkan kompetensi dan 
keterampilan. 

 

6. Penyelenggaraan Diklatnya mampu mengubah cara pandang, 
sikap, dan perilaku peserta. 

 

7. Biayanya murah dan terukur, serta mudah cara mengikuti 
Diklatnya. 

 

8. Memiliki program pengembangan berkelanjutan bagi alumni 
peserta Diklat. 

 

9. Sudah memiliki banyak alumni yang menyatakan puas 
dengan hasil Diklatnya. 

 

10. Memiliki fasilitas lengkap yang sesuai dengan kebutuhan 
masing-masing jenis Diklat yang diselenggarakannya. 

 

 
 

2. Menerapkan Pendekatan Participatory Planning dan Participatory Development 
bersama Para Pemangku Kepentingan dalam setiap Pengembangan Program. 

Program yang baik adalah program yang bisa dipahami dengan mudah oleh 
seluruh pemangku kepentingan. Dengan pemahaman yang baik terhadap program itu 
maka pemangku kepentingan akan merasakan betapa pentingnya program tersebut. 

Untuk itu, dalam setiap penyusunan program perlu melibatkan para pemangku 
kepentingan sehingga mereka bisa berpartisipasi secara aktif mulai dari awal 
pengembangan program sampai program itu selesai dibuat. Dengan demikian para 
pemangku kepentingan bisa sampai pada tingkat penerimaan yang baik (level of 
acceptance) terhadap program tersebut. Para pemangku kepentingan tersebut adalah 
setiap unit kerja di Kemdikbud, terutama Biro SDM Kemdikbud, pegawai Kemdikbud, 
LAN, KASN, BKN, tokoh Pendidikan, dan pakar di bidang kediklatan. 
 

3. Menerapkan Pendekatan In-depth Problem Solving and Analysis dalam 
Menyelesaikan Permasalahan. 

Setiap permasalahan yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan 
kompetensi kediklatan dan kompetensi ASN yang mengikuti Diklat sebaiknya 
diselesaikan dengan pendekatan In-depth Problem Solving and Analysis (penyelesaian 
masalah dan analisis yang mendalam). Langkah-langkah menurut pendekatan ini 
adalah: 

• Menganalisis masalah secara terbatas; 

• Menganalisis secara mendalam; 

• Menyelesaikan masalah yang beresiko tinggi; dan 

• Menghasilkan solusi berdampak panjang. 
 
Salah satu produk utama dari pendekatan ini umumnya adalah berupa kluster 

kompetensi. Para pemangku yang dilibatkan dalam pemecahan masalah tersebut 
adalah pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan permasalahannya. 
Misalnya permasalahan krusial tentang plagiasi dalam penyusunan bahan ajar atau 



modul, maka pemangku kepentingannya adalah Biro Hukum Kemdikbud, Biro SDM 
Kemdikbud, LAN, Kemenkum-HAM, dan pelaku plagiasi. 

Ranah yang ditangani meliputi dua hal, yaitu mengenai sifat dan kemampuan 
bawaan (Innate) dan hasil belajar (Learned). Gambaran lebih lengkap dilukiskan pada 
Gambar 2 di bawah ini. 
 

 

Gambar 2 Peta area yang ditangani pada 
pendekatan In-depth Problem Solving and Analysis. 

 
 

4. Penguatan Dua Triple-Helix: Pusdiklat-Biro SDM-ASN Kemdikbud dan Pusdiklat-LAN 
RI-BKN. 

Pusdiklat tidak mungkin bisa sendirian melaksanakan pengembangan kompetensi 
ASN Kemdikbud. Sebab kewenangan dalam pengelolaan SDM ASN Kemdikbud ada di 
Biro SDM Kemdikbud, Biro SDM-lah yang melaksanakan manajemen SDM Kemdikbud, 
mengidentifikasi kebutuhan dan memetakannya. Lalu mengirim ASN terpilih ke 
Pusdiklat untuk ditingkatkan kompetensinya. 

Dalam menyelenggarakan Diklat juga Pusdiklat menggunakan produk-produk 
aturan yang dibuat oleh LAN RI. LAN-lah yang menetapkan bagaimana seharusnya 
Diklat itu diselenggarakan. Di pihak lain, pengelolaan SDM ASN secara nasional berada 
di tangan BKN. 

Mengingat begitu pentingnya pemangku kepentingan seperti Biro SDM, LAN RI, 
BKN, dan ASN Kemdikbud, maka sangatlah diperlukan menjalin komunikasi intensif 
agar pengembangan kompetensi ASN Kemdikbud benar-benar efektif dan efisien. 
Untuk itu, Pusdiklat perlu penguatan hubungan semacam pelembagaan Triple-Helix 
antara Pusdiklat-Biro SDM Kemdikbud-ASN Kemdikbud, serta antara Pusdiklat-LAN 
RI-BKN. 

Penguatan Triple-Helix ini selain berupa MoU (Memorandum of Understanding), 
juga dengan membentuk tim di Pusdiklat yang khusus menangani dua Tripel-Helix ini. 
Sarananya bisa berupa pertemuan rutin yang terjadwal dan juga memanfaatkan 
jaringan sistem data dan informasi yang sudah ada. 
 

INNATE

• PERSONAL ABILITY/POTENTIAL

• PERSONAL CHARACTERUSTIC

LEARNED (Training)

• KNOWLEDGE/EXPERIENCE

• SKILL/LEARNED ABILITY

COMPETENCIES

BEHAVIORS

EFFECTIVE OUTCOMES

Kluster Kompetensi:
• Thinking

• Working

• Realting

In-Depth Problem Solving and Analysis



5. Membangun Pusdiklat menjadi Oranisasi yang Agile. 
Pusdiklat perlu dirubah secara organisasi dengan gaya yang lebih adaftif 

(organisasi yang Agile) dengan cara menerapkan Agile Team-Based Organization 
untuk setiap kegiatan. Dalam hal ini peran pemimpin sangat dibutuhkan sehingga 
organisasi benar-benar Agile, yaitu diantaranya dengan cara pembagian tugas SDM 
yang sepadan dan adil sesuai kompetensi staf dari sisi proses, produk, dan layanan.  

Pemimpin juga perlu menetapkan long-term strategies, serta memecahkan 
permasalahan dengan cara berpikir tidak linier (Thinking Non-Linear Problem Solving). 
Dengan organisasi yang agile, organisasi menjadi lebih efektif, lebih efisien, dapat 
mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki, dan bisa fokus pada masalah krusial, serta 
mampu merespon dengan cepat atas perubahan yang terjadi di kalangan eksternal 
(responsive to change).  

Dalam konteks penyelenggaraan teknis pengembangan kompetensi ASN 
Kemdikbud, dengan Agile Organization itu birokratik dirubah menjadi lebih 
kolaboratif. Tidak hanya top down tapi bisa juga bottom uap. 

 
6. Value Internalization. 

Value Internalization adalah penanaman nilai-nilai. Kegiatan seperti ini sudah 
biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta ternama ketika mengangkat pegawai 
baru. Pusdiklat sendiri melaksanakan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS), yang diantaranya untuk penanaman nilai-nilai. Akan tetapi bila dilihat dari sisi 
struktur program, porsinya masih kurang. Padahal Kemdikbud itu memiliki nilai-nilai 
yang unik.  

PNS Kemdikbud itu bukan hanya terikat dengan nilai-nilai PNS, tetapi juga nilai-
nilai Kemdikbud di mana pendidikan menjadi core business-nya. PNS Kemdikbud harus 
lebih baik dalam hal mengamalkan nilai-nilai dari pendidikan. Itulah yang menjadi khas 
Kemdikbud. 

Metodologi penanamannya bisa melalui pendekatan psikologis orang dewasa, 
lalu metodenya bisa tatap muka, dan tugas-tugas pengamalan nilai-nilai. Lalu 
evaluasinya selain dengan tugas, juga bisa dengan metode Silent Evaluation.  

 
7. Mengubah orientasi ASN: Ignorance-expectance-needs 

ASN dengan kompetensi yang dimilikinya saat ini dan menjalankan tugas sehari-
hari, entah kompetensinya mencukupi atau belum, mereka memiliki resistensi 
terhadap peningkatan kompetensinya. Alasannya bermacam-macam, bisa karena 
sibuk, dan tidak terpikir buat apa bila kompetensinya itu ditingkatkan. Bahkan 
diantara mereka ada yang tidak peduli (Ignorance) dengan apa yang harus 
ditingkatkan. 

Untuk merubahnya ada beberapa metode yang bisa digunakan. Salah satunya 
adalah dengan treatment khusus yang langkahnya, pertama memberikan wawasan, 
contoh-contoh perjalanan kehidupan orang hebat, termasuk perjalanan karier orang 
yang dikenalnya di kantor. Lalu diberi tugas berupa kasus untuk diselesaikan. Hal itu 
dilakukan sampai mereka menyadari akan kebutuhannya sendiri (Expectance). 

Tetapi menyadari kebutuhannya saja masih belum cukup. Mereka harus 
ditingkatkan lagi ke level needs, benar-benar butuh, sehingga menjadi sebuah 
kebutuhan. Bila sudah menjadi sebuah kebutuhan, maka mereka dengan inisiatifnya 
sendiri akan mencari dan berupaya memenuhi kebutuhannya itu.  



 
8. Pengembangan Soft-Skill ASN Kemdikbud 

Di tengah-tengah gencarnya kemajuan teknologi di era industry 4.0 ini, banyak 
perusahaan besar justru berlomba-lomba menanamlan soft-skill pada pegawainya. 
Disadari bahwa ungkapan “the man behind the gun” adalah benar adanya. Oleh 
karena itu mereka tidak segan berinvestasi untuk menggarap soft-skill ini. 

Ada sepuluh kompetensi soft-skill yang dibutuhkan oleh PNS, yaitu kemampuan 
memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, kreatif, manajemen manusia, 
kemampuan berkoordinasi, kecerdasan emosional, penilaian dan membuat 
keputusan, orientasi pelayanan, negosiasi, dan fleksibilitas kognitif.  

Ada banyak cara untuk mengembangkannya agar ASN Kemdikbud menguasai 
soft-skill. Salah satunya adalah dengan menerapkan Teori Muatan Kognitif (Cognitive 
Load Theary) dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa (Andragogy). Pakar-
pakar di bidang soft-skill saat ini sudah banyak. 
 

9. Mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi informasi. 
Pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pembelajaran ini adalah termasuk 

pesan khusus Presiden kepada Mendikbud, Nadiem Makarim, untuk mereformasi 
pendidikan yang dijalankan oleh Kemdikbud. Dalam pembelajaran Diklat yang dilakukan 
oleh Pusdiklat saat ini teknologi infomrasi sudah mulai dugunakan. Akan tetapi 
penggunaannya masih terbatas, misalnya pada pengiriman bahan ajar, penyampaian 
sejumlah infomrasi, atau keperluan terkait komunikasi terbatas lainnya. 

Perlu dilakukan perombakan mulai dari tatacara penggunaan sampai pada bagian 
apa yang harus menggunakan teknologi informasi, bagian mana yang tidak bisa, dan 
dipilih juga bagian yang memang hanya dengan teknologi informasi ini bisa dilakukan. 
Sistemnya menjadi terintegrasi. Selain terintegrasi antara Pusdiklat dengan peserta 
atau alumni peserta, juga terintegrasi dengan instansi terkait lainnya, seperi Biro SDM, 
LAN RI, BKN, KASN, dan pemangku kepentingan lainnya. 

Untuk materi-materi Diklat yang sifatnya informasi, bisa dilakukan dengan TI, 
seperti penyampaian peraturan-peraturan, petunjuk teknis, macam-macam teori dan 
metodologi, penugasan project, atau seperti dialog dan tanya jawab terbatas. Akan 
tetapi seperti latihan praktek keprotokolan dengan moetode bermain peran, treatmen 
penanaman nilai-nilai, labih baik dengan tatap muka atau interaksi langsung.  

Dengan memanfaatkan TI yang massif dalam penyelenggaraan peningkatan 
kompetensi ASN Kemdikbud, seharusnya Pusdiklat bisa menyasar peserta setidaknya 
8.000 ASN Kemdikbud dalam satu tahun. Dengan begitu, dalam dua tahun, seluruh ASN 
Kemdikbud dapat ditingkatkan kompetensinya. 

 
10. Menerapkan Konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan Alumni Penggerak. 

Konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan Guru Penggerak yang 
diluncurkan oleh Mendikbud, Nadiem Makarim, perlu diterapkan di Pusdiklat. Bukan 
karena konsep tersebut digulirkan oleh Mendikbud, tetapi karena konsep tersebut 
dapat merubah iklim belajar menjadi lebih baik. Untuk istilah Guru Penggrak, pada 
Pusdiklat lebih kena padanannya dengan Alumni Penggerak, konsepnya tetap sama. 

Dengan konsep Merdeka Belajar, peserta bisa memilih topik apa yang ingin 
dipelajari, kompetensi mana yang ingin ditingkatkan, dengan cara apa dan kapan, 
serta penilaian seperti apa yang diinginkan. 



Hal ini tentu harus disiapkan dengan matang segala macam hal yang dibutuhkan 
untuk mendukung konsep Merdeka Belajar tersebut. Pusdiklat harus menyediakan 
“menu” yang bisa dipilih oleh peserta. 

 
11. Terjun langsung menjadi Pengajar di kelas dan Berinteraksi dengan Peserta. 

Sebagai pemimpin tidak bisa hanya sekedar memerintah, mengawasi dari jauh, 
lalu membuat keputusan-keputusan. Agar mengetahui dengan baik apa yang 
dibutuhkan oleh peserta, apa yang dikerjakan, dan apa saja yang sulit dikerjakan 
peserta, pemimpin harus terjun langsung berinteraksi dengan peserta di kelas, 
mengajar, dan mengelola kelas. 

Dengan terjun langsung di kelas itu, pemimpin juga bisa sekalgus menjadi role 
model, mempraktekan keteladanan, dan harus bisa juga tampil sejajar dengan 
mereka. Kita memahami bahwa dalam pembelajaran tidak mengenal hirarki pangkat 
dan jabatan. Dengan begitu, pemimpim bisa memahami suasana kebatinan peserta 
untuk kemudian menjadi bahan dalam mengambil keputusan. Bagi peserta juga hal 
itu akan menjadi pengalaman yang berkesan. 
 

12. Mengukur Pengembalian Investasi Diklat (Return): RLBR, CBR, dan ROTI. 
Sebagai bagian dari akuntabilitas atas upaya dan biaya yang digunakan untuk 

Diklat, biasanya hasil Diklat diukur dalam 4 area, sebuah metode yang dikembangkan 
oleh Donald L. Kirkpatrik (1998), yaitu RLBR (Reaction, Learning, Behavior, dan Result). 
Namun demikian akan sangak baik bila sampai pada pengukuran return-nya melalui 
penghitungan CBR (Cost Benefit Ratio) atau ROTI (Return on Training Investment, 
ROTI) atas nilai investasi yang dikeluarkan. Hal itu untuk menjawab pertanyaan: 
apakah investasi yang dikeluarkan untuk membiayai diklat itu bisa kembali senilai yang 
diinvestasikan itu setelah peserta mengikuti Diklat tersebut? 

Cara sederhana untuk menghitung return adalah dengan rumus: 
 
                                           (Nilai Post Test – Nilai Pre Test) 
Tingkat Pengembalian = -----------------------------------------  
                                                       Nilai Standar Test 
 
Tetapi cara ini tidak dapat mengidentifikasi manfaat nyata hasil Diklat, tidak dapat 

mengkonversi perhitungan dalam bentuk finansial, dan hasil hitungannya berdasarkan 
asumsi bahwa peserta menerapkan seluruh hasil Diklat pada lembaganya. 

Cara lain adalah dengan menghitung CBR (Cost Benefit Ratio), dengan rumus: 
 
                                     Manfaat Diklat (Keuntungan setelah Diklat) 
Cost Benefit Ratio = ---------------------------------------------------------- x 100% 
                                                              Biaya Diklat 
 
Metode lain yang bisa digunakan adalah penilaian ROTI yang dikembangkan oleh 

Raymond A. Noe (2005) dari model Kirkpatrik. Rumusnya adalah 
 
              (Benefit – Isolation Effect) 
ROTI = ------------------------------------- x 100% 

                                         Cost 



 
Pada prinsipnya, perhitungan CBR dan ROTI ini adalah membandingkan dua 

instansi sejenis yang menyelenggarakan program sejenis, di mana instansi yang satu 
pegawainya mengikuti Diklat, sedangkan yang satu lagi tidak. Lalu setelah berselang 
selama periode tertentu, kedua hasil program dari dua instansi tersebut dibandingkan 
satu sama lain (lihat Gambar 3). 

 

 
 

Gambar 3 Prinsip Penghitungan ROTI dan CBR 
 
  

13. Melakukan Kajian yang mendalam terhadap setidaknya satu penyelenggaraan 
Diklat dalam satu Tahun. 

Kajian mendalam digunakan untuk mendiagnosa sebuah program yang 
dijalankan. Caranya adalah dengan menelaah secara detil pada setiap tahapan, mulai 
dari tahapan awal, sampai akhir, dengan mengidentifikasi fakta-fakta dari seluruh 
sumber yang terlibat, lalu menghubungkannya dengan dasar-dasar teori atau aturan 
hukum yang ada. Kajian ini merupakan bagian dari perbaikan terus menerus 
(continues improvement). Hal ini penting dilakukan oleh Pusdiklat, setidaknya dalam 
setahun melakukan satu kajian mendalam terhadap satu program peningkatan 
kompetensi ASN. Sebab core business Pusdiklat adalah meningkatkan kompetensi 
ASN. 

Dengan kajian mendalam tersebut Pusdiklat akan memiliki sejumlah data untuk 
melakukan perbaikan program sejenis maupun program lain yang dijalankan, sehingga 
ketika penyusunan program berikutnya bisa dilakukan perbaikan. 

Langkah-langkah kajian yang bisa dilakukan diantaranya adalah 

• Mengumpulkan bahan-bahan dari setiap tahapan; 

• Mengidentifikasi fakta-fakta dan menggolongkannya; 

Biaya Diklat

Pelatihan XPeserta

Alumni  
Mengerjakan X

Pengukuran

Staf

Staf
Mengerjakan X

Pengukuran

Perbandingan

Analisis ROTI
CBR

Jawaban



• Mengidentifikasi kekeliruan, kelemahan, dan kekurangan lainnya, lalu 
mengelompokannya; 

• Mengumpulkan data lain (selain dari studi dokumentasi) sebagai triangulasi data, 
yaitu melalui wawancara pada pihak yang terlibat, atau kuesiner; 

• Menganalisis data bersama pakar yang relevan; 

• Menyimpulkan hasil; 

• Mengkomunikasikan hasil kajian, bisa dengan seluruh staf, alumni Diklat, Biro 
SDM Kemdikbud, LAN RI, dan pihak lainnya; dan 

• Melakukan riview perbaikan pada program lain dengan menerapkan hasil kajian 
tersebut. 
 

14. Strategi Marketing Produk Organisasi. 
Strategi marketing produk organisasi merupakan bagian dari program 

peningkatan daya saing organisasi. Strategi marketing ini perlu diterapkan untuk 
menyatakan bahwa pemimpin atau Pusdiklat berhasil dalam menerapkan teknik 
komunikasi kepada para pemangku kepentingan dan berhasil mempercepat 
pencapaian tujuan. Selain itu juga, strategi makerting  bisa digunakan sebagai 
pernyataan bahwa pemimpin atau Pusdiklat mampu mengatasi permasalahan dengan 
tepat, dan mampu mendiseminasikan seluruh produk organisasi pada kalayak. 

Penerapan strategi marketing produk organisasi diantaranya adalah bisa dengan 
cara menggunakan media sosial, menawarkan produk secara gratis, memilih tempat 
yang stratgeis, memberi insentif bagi yang memebrikan rekomendasi/saran, dan 
menjalin hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentinga. Metodenya bisa 
dengan 5P (Product, Place, promotion, price, process). 

Strategi marketing yang diterapkan oleh Pusdiklat saat ini diakui Pusdiklat sendiri 
masih lemah. Untuk penggunaan media sosial, seperti Instagram, walaupun 
followernya mencapai 14.400 orang, tetapi postingannya dari tahun 2015 sampai saat 
ini baru 890 posts. Bila ASN Kemdikbud mencapai 15.897 orang, maka belum semua 
ASN Kemdikbud bergabung dengan Instagram Pusdiklat. Twiter Pusdiklat juga masih 
belum berjalan. Dari tahun 2015 sampai saat ini followernya baru 140 orang. 

Media sosial adalah sarana paling mudah untuk menerapkan strategi marketing, 
terutama untuk kaum milenial. Harusnya bisa lebih dulu digarap dengan baik. Baru 
setelah itu menggunakan sarana-sarana lain yang sesuai dengan target. 

 
K.    Penutup 

Sebagai upaya turut serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, 
menciptakan Pusdiklat menjadi lembaga yang tangguh dan bersih melalui strategi 
pelaksanaan 14 langkah ini adalah bagian dari langkah awal. Dengan itu, maka 
diharapkan kualitas ASN Kemdikbud akan meningkat, lalu kemudian, pada akhirnya 
diharapkan pula kualitas pendidikan di Indonesia akan meningkat. Perubahan akan terus 
terjadi. Antisipasi setiap saat akan terus dilakukan.*** 

 
…mw… 


