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Reformasi struktural 

Lembaga semakin sederhana, simple, lincah 

Pola pikir, mindset birokrasi berubah 

Kecepatan melayani, memberikan izin, menjadi kunci reformasi 

birokrasi 

Lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah dibubarkan 

Tidak ada lagi kerja linier, rutinitas, monoton, zona nyaman 

Membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, cepat beradaptasi dengan 

perkembangan zaman 

Membangun Indonesia yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif 

Sumber: Pidato politik Presiden terpilih 2020-2024 dalam acara Visi Indonesia, 14 Juli 2019 



KEBUTUHAN KEAHLIAN BERBASIS WILAYAH 

PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Sumber: BAPPENAS (2019) 



KONDISI EXISTING SDM APARATUR (ASN) 
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 34,57% PNS memiliki kompetensi 
dan potensi sangat rendah,  

 Dari yang sangat rendah ini hanya 
2,73% yang masih berpotensi tinggi 
untuk dikembangkan, 

 PNS yang berkompetensi tinggi 
dengan potensi tinggi untuk 
dikembangkan hanya 11,52%. 

 Kualitas dan kinerja ASN masih 
rendah, 

 Masih rendahnya integritas dan 
belum terbangunnya budaya 
kerja (produktif) aparatur. 

 Ketidaksesuaian antara 
program studi ASN dengan 
kebutuhan organisasi,  

 Progam Pengembangan 
SDM Aparatur tidak 
diintegrasikan dengan 
Prioritas Pembangunan 
Nasional. 

KOMPOSISI KOMPETENSI KUALITAS KINERJA PENDIDIKAN & KEBUTUHAN 

Sumber: BAPPENAS (2019) 
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KONDISI KELEMBAGAAN 

Lemahnya koordinasi antara pemerintah, baik di tingkat pusat maupun 

antara pusat dan daerah. 

Permasalahan bidang tenaga kerja, investasi, dan perdagangan di Indonesia 

berakar dari lemahnya tata kelola pemerintahan dan kelembagaan. 

“Dalam setahun terakhir, saya mendapatkan  tiga 

pelatihan tentang packaging dari tiga  

kementerian/lembaga yang berbeda.” 

- Pelaku Usaha Kecil 

Perencanaan pembangunan antar  

K/L, serta antara pusat dan 

daerah  tidak sinkron, misalnya 

pembangunan  pelabuhan yang 

tidak disertai 

perbaikan akses jalan dari 

dan  menuju pelabuhan. 

Korupsi dan birokrasi yang tidak efisien  
dianggap sebagai faktor paling bermasalah  

dalam berbisnis di Indonesia. 

Perencanaan dan  

penganggaran kurang 

sinkron,  serta 

implementasi kebijakan  

kurang kuat 

Kualitas jalan di daerah 

yang  buruk karena beda  

kewenangan 

pembangunan  jalan 

(pusat, provinsi, 

kabupaten/kota). 

Intervensi  

untuk UKM  

dilakukan  

oleh lebih 

dari satu K/L. 

Sumber: World Economic Forum (WEF) Executive Opinion 

Survey 2017 

Sumber: Bappenas (2019) 



TANTANGAN INDONESIA KEDEPAN 

Bagaimana mengakselerasi pengembangan 
kompetensi ASN untuk mendukung dan 
mewujudkan SDM unggul, Indonesia maju.  

Dengan ciri: 

 Berbudi luhur dan berkarakter kuat, 

 Berhati Indonesia, berideologi Pancasila, 

 Bersih dari korupsi tanpa mengganggu keberanian berinovasi, 

 SDM lulusan pendidikan harus kompetitif, 

 Kompetitif dalam karakter (soft skills), pekerja keras, jujur, 
kolaboratif, solutif, entrepreneurship, 

 Kompettitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan 
keterampilan (hard skills), menguasai the emerging skills, mengisi 
the emerging jobs, membangun the emerging business. 

PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Sumber: Pidato Presiden Jokowi, 16 Agustus 2019 



KONDISI EXISTING ASN & ASN CORPORATE UNIVERSITY   

IMPIAN ASN MASA DEPAN 

JUMAT, 23 AGUSTUS 2019 



KONDISI 

EXISTING ASN 
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IMPIAN ASN MASA DEPAN 

Potret bangkom saat ini: 

• Bangkom ASN masih 

konvensional, seremonial, 

• Hanya menjadi tanggung 

jawab unit SDM belum 

melibatkan unit teknis, 

• Tidak terkait dengan 

strategi dan tujuan 

strategis pembangunan,  



ASN CORPORATE UNIVERSITY SEBAGAI SOLUSI 

 Mengembangkan ASN Corporate University (ASN Corpu) 

sebagai salah satu cara untuk mengakselerasi pengembangan 

kompetensi ASN dalam mencapai visi, misi dan tujuan strategis 

pembangunan nasional. 

 ASN Corpu adalah transformasi dari training center yg sudah ada 

selama ini. 
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MANAJEMEN TALENTA ASN IP DAN NASIONAL  



TRANSFORMASI TRAINING CENTER TO CORPORATE UNIVERSITY  

Atribut Training Center Corporate University 

Extend Taktis melaksanakan program pelatihan dan 

pengembangan yang ditetapkan oleh kebijakan 

Strategis merespon kebutuhan pengembangan kompetensi 

sesuai tuntutan strategi organisasi 

Tujuan Untuk meningkatkan kinerja individu  Untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi, untuk 

menarik dan mempertahankan talent, untuk mengembangkan 

dan meningkatkan pemahaman individu akan kultur 

organisasi 

Fokus Individu; 

Terbatas untuk bereaksi pada masalah spesifik 

dalam kinerja individu 

Organisasi, pendekatan sistematis dan komprehensif yang 

berkaitan dengan strategi organisasi 

Pelatih Pakar internal atau eksternal Manajer organisasi dan  pakar (baik pakar independen 

maupun bekerja sama dengan perguruan tinggi/pusat 

penelitian,   

Hasil akhir Meningkatkan kemampuan kerja individu Meningkatkan kinerja organisasi 
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ASPEK STRATEGIS ASN CORPU 

 Sesuai tugas dan fungsi LAN sebagai instansi yang diberikan kewenangan dalam pengkajian dan 

pendidikan dan pelatihan ASN (UU No. 5 tahun 2014 ttg ASN), maka LAN mengembangkan model 

ASN Corporate University (ASN Corpu), 

 Keberhasilan penerapan model corporate university di beberapa BUMN dapat sebagai lesson learn 

dalam penerapan di sektor publik, 

 Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN selama ini tidak mampu memenuhi harapan untuk 

menghasilkan sosok aparatur yang professional sesuai tuntutan kebutuhan, 

 Pengembangan kompetensi ASN selama ini dilakukan dengan cara konvensional, seremonial, belum 

melibatkan semua stakeholders terkait dan belum dilakukan secara terencana dan komprehensif, 

 Perlu ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN. 
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LESSON LEARN CORPORATE UNIVERSITY 
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Struktur Mandiri University Life Cycle Mandiri University 

• Dibentuk pada tahun 2011 sebagai transformasi Learning Center. 

• Mandiri University is an educational entity that is a strategic tool designed to assist its parent 

organization in achieving its mission by conducting activities that cultivate individual and organizational 

learning, knowledge and wisdom. 



LESSON LEARN CORPORATE UNIVERSITY 
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• VISI BRI : Most Valuable Bank in 

South East Asia and Home to 

Best Talent.  

• VISI BRI Corporate University 

(BRI Corpu) : Center of 

Excellence  

• Mewujudkan program 

pendidikan yg berkualitas, 

selaras, terpadu dan 

berkesinambungan sesuai 

kebutuhan bisnis utk mencapai 

sasaran strategis perusahaan 



LESSON LEARN CORPORATE UNIVERSITY 

Model pembelajaran di BRI Corpu 
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LESSON LEARN CORPORATE UNIVERSITY 
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LESSON LEARN CORPORATE UNIVERSITY 

PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL 

• PMK Nomor 216/2018 tentang Manajemen 

Pengembangan SDM,  

• PMK Nomor 924 Tahun 2018 tentang 

Kemenkeu Corpu (Tata Kelola), dan  

• PMK Nomor 45 Tahun 2018 tentang 

Analisis Kebutuhan Pembelajaran 



LESSON LEARN CORPORATE UNIVERSITY 

PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL 

Struktur organisasi dan tata kelola 

Kemenkeu Corporate University 



DISAIN INFRASTRUKTUR  

PROGRAM KHUSUS PENANGANAN ISU NASIONAL (LINTAS K/L/D)  

 Kurikulum HARUS DIRANCANG KHUSUS oleh para TOP TALENT JPT dari K/L/D dan dibantu oleh para EXPERT dari eksternal karena 
HARUS MEMUAT SUBSTANSI YANG INOVATIF  

 Kurikulum, Rancang Bangun dan Rencana Pembelajaran, Modul dan Bahan Tayang HARUS tersedia dalam bentuk DIGITAL  

 Kuantitas dan kualitas KONTEN DIGITAL (Kurikulum, Rancang Bangun dan Rencana Pembelajaran, Modul dan Bahan Tayang) HARUS 
terus ditingkatkan secara periodik berdasarkan masukan-masukan pengguna  

 Memanfaatkan secara optimal KONTEN PEMBELAJARAN dari Lembaga Pelatihan dan Penerbitan dari luar (baik dalam negeri maupun 
luar negeri)  

 Semua KONTEN DIGITAL (Kurikulum, Rancang Bangun dan Rencana Pembelajaran, Modul dan Bahan Tayang) HARUS TERSIMPAN 
secara terpusat dalam SIPKA ASN CORPU sebagai MAIN INVENTORY  

 Semua KONTEN Kurikulum, Rancang Bangun dan Rencana Pembelajaran, Modul dan Bahan Tayang HARUS dapat diakses oleh seluruh 
peserta program khusus penanganan isu nasional yang terkait, dengan cara meningkatkan penyampaian pembelajaran melalui perangkat 
mobile, seperti smartphone dan tablet dengan menggunakan aplikasi, video, games, simulasi, e-book, webinar, ruang kelas virtul, serta 
assessment  

 Para pengajar dalam program khusus ini adalah para Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait untuk sharing knowledge, mentoring, atau 
bahkan menciptakan solusi bersama  

 Para peserta ditekankan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman sehingga akan lahir solusi yang inovatif  

 

CATATAN: 
Para peserta program khusus pemecahan isu nasional adalah HANYA para TOP TALENT pada semua level (JA, JPT, JF) dari K/L/D  
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Pendidikan 

Pelatihan: 

• Nonklasikal 

• Klasikal 

70% 
Pembelajaran terintegrasi di tempat 
kerja  

20% 
Pembelajaran kolaboratif dalam sebuah 
komunitas maupun bimbingan 

10% 
Pembelajaran melalui metode 
ceramah didalam atau diluar kelas 

Model pembelajaran di 

Kemenkeu Corporate University 



ASN CORPORATE UNIVERSITY 

 Dari lesson learn tersebut, model corporate university di BUMN di lingkup 
instansional, dikembangkan menjadi ASN Corpu untuk lingkup nasional.  

 ASN CORPU adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang 
berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan 
nasional dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran 
tematik dan terintegrasi dengan melibatkan K/L/D terkait dan tenaga ahli dari 
dalam/luar instansi pemerintah (Pimbangkom ASN, LAN, 2019). 

 LAN sebagai instansi yang diberi amanah sebagai pengelola bangkom nasional 
bertindak sebagai penyelenggara corpu nasional, 

 Bangkom ASN yang dilakukan adalah semata-mata untuk mengakselerasi pencapaian 
tujuan strategis pembangunan nasional, 

 Dalam penyelenggaraan ASN Corpu dilakukan dengan melibatkan semua K/L/D yang 
terkait dengan program prioritas pembangunan nasional. 

PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL 



LOGICAL FRAMEWORK ASN CORPU 
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VISI 2045 

RPJMN 2020-2024 

Prioritas Pemb Nasional 

Pembangunan Aparatur 

Sumatera 

Sulawesi 

Jawa & Bali 

Kalimantan 

Nusa Tenggara 

Papua & Maluku 
PERENC PEMB NAS 

PERENC PEMB APARATUR 

UTK MENDUKUNG PEMB NAS 

Strategic Board 

Komite Pengarah 

ASN Corpu 

Bid Perenc Bid Pelaks 

Bid Monev 

Penyelenggara  

ASN Corpu 



CONTOH PERAN ASN CORPU DALAM KETAHANAN PANGAN 

PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL 

Sumber: dikembangkan dari bahan paparan Menteri PPN/Kepala 

Bappenas, Arah Kebijakan Pemb Nas & Prioritas Nas di Prov 

Jabar dlm Ranc Awal RKP 2018, Bandung 13 April 2017 

KETAHANAN 

PANGAN 

Peningk Produksi Pangan 

Pemb Sarpra Pertanian 

• Produksi padi 79,3 juta ton, 

• Produksi jagung 23,4 juta ton, 

• Produksi kedelai 2,3 juta ton, 

• Produksi gula 3,2 juta ton, 

• Produksi daging sapi 710 ribu ton, 

• Produksi cabe merah 1,2 juta ton, cabe rawit 

782,3 ribu ton, bawang merah 1,3 juta ton, 

• Produksi jeruk 1,8 juta ton, 

• Produksi ikan 17,3 juta ton, garam 4,1 juta ton. 

• Pemb dan rehabilitasi jaringan irigasi, 

• Pengelolaan waduk, embung, situ dan 

bangunan penampungan, 

• Perluasan lahan pertanian, 

• Alat dan mesin pertanian, 

• Sarana pasca panen, 

• Sarpra pelatihan pertanian, 

• Sarpra dist pangan dan pertanian di 34 prov, 

• Sarpra peningk konsumsi pangan di 34 prov. 

K
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 t

er
ka

it
 

K
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er
ka

it
 

HR-Needs 

HR-Existing 

GAP 

HR-Needs 

HR-Existing 

GAP 

klasikal 

non 

klasikal 

unit  

latbang 

unit  

teknis 

unit  

eksternal 



STRUKTUR ASN CORPU 
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Strategic Board 

KSP 

BAPPENAS 

Kemenkeu 

Kemendagri  

Kepala LAN  

(Rektor ASN Corpu) 

Komite Pengarah 

Menpan (Kebijakan) 

BKN (Manajemen Talenta) 

LAN (Pembina Bangkom) 

Dekan 

Kementerian/Lembaga 

Wakil Rektor I 

Bidang Kebijakan & Program 

Bidang Strategi 

Bidang Pengajaran  

Bidang Teknologi 

Pembelajaran 

Wakil Rektor II  

Bidang Penyelenggaraan 

Bidang Perencanaan 

Kepesertaan & Anggaran 

Bidang Sarana Prasarana 

Bidang Pelaksanaan 

Bidang Pengelolaan Pool 

Experts 

Wakil Rektor III 

Bidang Pemantauan & 

Pembinaan Alumni 

Bidang Pemantauan & 

Evaluasi 

Bidang Pembinaan Alumni 



TATA KELOLA & REPLIKASI CORPORATE UNIVERSITY  

JUMAT, 23 AGUSTUS 2019 



TATA KELOLA 

 Strategic Board, memberikan gagasan terkait visi, misi dan tujuan strategis pembangunan nasional yang merupakan 
representasi visi, misi dan tujuan strategis pimpinan negara (presiden).  

 Komite Pengarah, memberikan pedoman arah kebijakan dalam penyelenggaraan ASN Corpu. Arah kebijakan mencakup 
kebijakan pemberdayaan aparatur, kebijakan talent pool nasional, dan kebijakan pengembangan bangkom nasional. Komite 
pengarah memastikan bahwa isu stratejik yang dirumuskan oleh Strategic Board dapat dilaksanakan dalam ASN Corpu. 

 Dekan, adalah para pimpinan, praktisi atau expert di tingkat K/L yang bertindak sebagai perumus program dan kurikulum 
sesuai dengan isu strategis yang ditetapkan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan bangkom ASN. K/L yang terlibat 
dalam ASN Corpu dapat berganti-ganti sesuai isu strategis yang diangkat. 

 Penyelenggara ASN Corpu (LAN), melaksanakan keseluruhan proses bangkom yang didesain dalam model ASN 
Corpu, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Kewenangan sebagai pimpinan atau Rektor ASN 
Corpu melekat pada Kepala LAN.  

 Fungsi perencanaan atau Wakil Rektor I Bidang Kebijakan dan Program, tugasnya menyusun perencanaan 
kebutuhan pembelajaran, kurikulum, bahan ajar dan menentukan metode pembelajaran yang tepat. Bersama dg Dekan.  

 Fungsi penyelenggaraan atau Wakil Rektor II Bidang Penyelenggaraan, tugasnya melaksanakan proses pembelajaran 
dan memastikan transfer knowledge, skill dan attitude berjalan maksimal. Bersama dengan Dekan. 

 Fungsi pemantauan dan pembinaan alumni atau Wakil Rektor III Bidang Pemantauan & Pembinaan Alumni, 
tugasnya melakukan pemantauan dan pembinaan terkait pemanfaatan alumni, membuat database alumni dan track record 
alumni. 
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REPLIKASI CORPU KONTEKS PEMDA 

 Jogja Corpu adalah satu model untuk bangkom pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk 

mengakselerasi pencapaian tujuan strategis Pemerintah Kota Yogyakarta, 

 Jogja Corpu adalah corporate university di tingkat instansional/pemda, 

 Penyelenggara Jogja Corpu adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemerintah Kota 

Yogyakarta, 

 Komite Pengarah adalah Walikota, Wakil Walikota, Sekda, Asisten Daerah dan Bappeda yang mempunyai tugas 

untuk memberikan arah pembangunan daerah dan perencanaan kebutuhan kompetensi pegawai,  

 Penyelenggara Jogja Corpu paling tidak terdiri dari unit, yaitu unit perencanaan dan unit pelaksanaan, 

 Dekan adalah para JPT Pratama (Kepala Dinas), 

 Unit perencana mempunyai tugas untuk menyusun perencanaan kebutuhan pembelajaran, kurikulum, bahan ajar 

dan menentukan metode pembelajaran yang tepat. 

 Unit penyelenggara mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran baik 

yang dilakukan secara klasikal maupun nonklasikal.  
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RANCANGAN STRUKTUR JOGJA CORPU 
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Kepala BKPP  

(Rektor Jogja Corpu) 

Komite Pengarah 

Walikota, Wakil Walikota 

Sekda, Asisten Daerah 

Bappeda  

Dekan 

JPT Pratama (Kepala Dinas) 

Wakil Rektor I 

Bidang Perencanaan 

Program 

Sub Bid Perencanaan 

Sub Bid Bahan Ajar 

Sub Bid Teknologi 

Pembelajaran 

Wakil Rektor II  

Bidang Penyelenggaraan 

Program 

Sub Bid Perencanaan 

Peserta & Anggaran 

Sub Bid Sarana Prasarana 

Sub Bid Pelaksanaan 

Wakil Rektor III 

Bidang Pemantauan & 

Pembinaan Alumni 

Sub Bid Pemantauan & 

Evaluasi 

Sub Bid Pembinaan Alumni 

 Struktur ini adalah alternative, 

 Bisa menggunakan struktur BKPP 

sekarang (shadow structure) selama 

fungsinya sama/identik. 



ROADMAP MENUJU JOGJA CORPU (10 STEPS) 

1. Pembentukan Tim Jogja Corpu (lintas Unit), tujuan – memastikan bahwa masalah yg dihadapi Pemko Yogyakarta 
dapat diselesaikan dg membentuk Jogja Corpu, bukan dengan learning center yg existing, 

2. Identifikasi arah dan strategi Corpu, tujuan – mendeskripsikan arah dan strategi Corpu dari pimpinan kunci dan 
stakeholders terkait di Pemko Yogyakarta, 

3. Membangun rancangan Jogja Corpu, tujuan – menyusun rencana transformasi BKPP menuju Jogja Corpu, rencana 
transisi perubahan mindset, perubahan tugas dan fungsi, perubahan cara kerja, perubahan koordinasi. Menetapkan 
rancangan struktur dan PIC masing-masing, stakeholders terkait. 

4. Evaluasi kondisi BKPP menuju Jogja Corpu, tujuan – smooth transformation perubahan BKPP menjadi Jogja Corpu, 
menambah, mengurangi, mengembangkan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan bangkom Jogja Corpu.  

5. Penetapan ruang lingkup Corpu, tujuan – menentukan tujuan strategis pembangunan Pemko Yogyakarta yg hendak 
dicapai dan identifikasi kebutuhan kompetensi pegawainya (Komite Pengarah). 
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ROADMAP MENUJU JOGJA CORPU 

6. Benchmark ke corporate yg sudah berhasil, tujuan – mencari lesson learn untuk pengembangan Jogja Corpu. 

7. Menyusun rencana detil Jogja Corpu, tujuan – rancangan detil pelaksanaan Jogja Corpu. Struktur, tata kelola dan 

instrumentasi Jogja Corpu. 

8. Menyusun program dan kurikulum Jogja Corpu, tujuan – mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran berdasarkan 

tujuan strategis pembangunan dan kebutuhan kompetensi pegawai yg ditetapkan Komite Pengarah, dan menyusun 

perencanaan pembelajaran, bahan ajar dan metode belajarnya. Juga mencakup sarpra, pengajar dan sebagainya. 

Disusun bersama dengan Dekan. 

9. Menyusun SOP atau business process, tujuan – menghasilkan SOP sebg pedoman penyelenggaraan Jogja Corpu. 

10. Launching Jogja Corpu.  

PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL 

Sumber ; Dr. Ir. John Sihotang, MM., Tahapan membangun Corpu, 2016 

(modifikasi) 



CONTOH IMPLEMENTASI JOGJA CORPU 

Visi : meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan 
Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan. 

Misi 1 : Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat. 
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat Kota 

Yogyakarta 

Kemiskinan masyarakat 

menurun 

Peningkatan perlindungan dan 

jaminan social 

• Meningkatkan PMKS yg memperoleh perlindungan dan 

jaminan social 

• Meningkatkan pelayanan Rumah Pengasuhan Anak 

Wilosoprojo 

• Meningkatkan pelayanan Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budi 

Dharma 

Peningkatan advokasi dan 

rehabilitasi social 

• Meningkatkan PMKS yg tertangani dg advokasi dan 

rehabilitasi social 

• Mengoptimalkan kinerja Komite Perlindungan dan Hak-hak 

Disabilitas 

Peningkatan data, informasi dan 

pemberdayaan sosial 

• Meningkatkan kualitas data PMKS dan Potensi dan Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS) 

• Meningkatkan pemberdayaan PSKS 
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Dharma 
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• Mengoptimalkan kinerja Komite Perlindungan dan Hak-hak 

Disabilitas 

• Meningkatkan kualitas data PMKS dan Potensi dan Sumber 

Kesejahteraan Sosial (PSKS) 
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CONTOH IMPLEMENTASI JOGJA CORPU 

Visi : meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan 
Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan. 

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya. 
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatkan kualitas 

pndidikan dan 

kesehatan 

Kualitas pendidikan 

meningkat 

Peningk dan pemerataan kualitas 

pendidikan SD 

• Meningk pembinaan dan pengembangan pembelajaran SD 

• Meningk pendidikan agama berbasis afeksi 

• Meningk akreditasi SD 

• Meningk prestasi siswa dan sekolah SD 

Peningk dan pemerataan kualitas 

pendidikan SMP 

• Meningk pembinaan dan pengembangan pembelajaran SMP 

• Meningk pendidikan agama berbasis afeksi 

• Meningk akreditasi SMP 

• Meningk prestasi siswa dan sekolah SMP 

Peningk dan pemerataan kualitas 

pendidikan nonformal dan 

informal 

• Melaks ujian nasional pend kesetaraan paket A, B, C 

• Meningk pembinaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 

• Meningk pemberdayaan masy berbasis kampong 

• Meningk kualitas pend PAUD 

• Fasilitasi pend berbasis budaya keistimewaan 

• Meningk kualitas pend vokasional 

• Meningk akreditasi lemb kursus dan pend nonformal 
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Arah Kebijakan 

• Meningk pembinaan dan pengembangan pembelajaran SD 

• Meningk pendidikan agama berbasis afeksi 

• Meningk akreditasi SD 

• Meningk prestasi siswa dan sekolah SD 

• Meningk pembinaan dan pengembangan pembelajaran SMP 

• Meningk pendidikan agama berbasis afeksi 

• Meningk akreditasi SMP 

• Meningk prestasi siswa dan sekolah SMP 

• Melaks ujian nasional pend kesetaraan paket A, B, C 

• Meningk pembinaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 

• Meningk pemberdayaan masy berbasis kampong 

• Meningk kualitas pend PAUD 

• Fasilitasi pend berbasis budaya keistimewaan 

• Meningk kualitas pend vokasional 

• Meningk akreditasi lemb kursus dan pend nonformal 
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EPILOG 

 Corpu bukan sekedar trend, 

 Corpu adalah alternative dan strategi untuk mengakselerasi pengembangan 

kompetensi pegawai supaya inline (sesuai) dengan arah pencapaian tujuan strategis 

organisasi, 

 Corpu adalah transformasi learning center atau pusat diklat, 

 Corpu tidak harus berwujud dalam bentuk organisasi, tetapi berupa pendekatan atau 

metode yang diinternalisasi pada unit learning center atau pusat diklat existing, 

 Perubahan cara, metode, persepsi dan cara melakukan penyelenggaraan 

pengembangan kompetensi menjadi inti penerapan corpu. 
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TERIMA KASIH, MATUR NUWUN 
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