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BAB I 

PEMBENTUKAN SEKOLAH KADER 

 

 

A. Latar Belakang 

Untuk mewujudkan birokrasi modern yang responsif dan akuntabel 

sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, birokrasi perlu melakukan 

perubahan mendasar dalam aspek kultural maupun manajerial 

(Farazmand, 2002). Hal ini disebabkan birokrasi kita sejak kemerdekaan 

mewarisi tradisi patrimonial dimana birokrasi lebih berorientasi 

melayani penguasa daripada melayani masyarakat. Birokrasi sebagai 

alat kekuasaan menjadi tempat yang subur bagi praktek korupsi, kolusi 

dan nepotisme.  

Oleh sebab itu dalam RPJP menempatkan pembangunan aparatur 

sarana untuk mewujudkan misi bangsa yang berdaya saing dan 

demokrasi. Disebutkan bahwa “Pembangunan aparatur negara 

dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan 

profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata 

pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu 

mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya”. 

Sejak kabinet Indonesia Bersatu I (2005 -2009) pemerintah melakukan 

reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dari KKN 

dengan melakukan penataan pada aspek SDM, kelembagaan dan 

tatalaksana. Upaya untuk melakukan reformasi birokrasi dijadikan 

prioritas pertama dalam RPJPM 2010-2014 pembangunan. Hingga 2013 

sudah tercatat K/L yang melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi.  

Peran kepemimpinan sangat penting dalam proses reformasi birokrasi. 

Ada beberapa peran strategis pemimpin; pertama adalah sebagai agen 

perubahan. Dalam konteks reformasi sektor publik, pemimpin berperan 

dalam mendorong kemampuan organisasi birokrasi untuk melakukan 

adaptasi kelembagaan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat. Pimpinan berperan menciptakan visi yang menjadi sumber 

inspirasi perubahan bagi para anggota organisasi (Bennis and Nanus, 

1986). Mereka diharapkan mampu mendorong proses kreatif bagi 

aparatur untuk bergerak melakukan terobosan terobosan guna 

mencapai kondisi ideal yang diharapkan. Kedua, pemimpin memiliki 

peran sebagai role model. Mereka akan nilai nilai yang hidup sehingga 

mampu memberikan teladan kepada pegawai untuk berperilaku dan 
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bersikap sesuai dengan nilai-nilai baru tersebut. Keempat, pimpinan 

berperan sebagai enabler yaitu memberikan motivasi pegawai dalam 

melakukan perubahan dan membantu mereka mengatasi berbagi 

kendala yang dihadapi. Kelima, pemimpin bertanggung jawab dalam 

menciptakan peluang perubahan (opportunities creation) dengan 

membangun jejaring kerjasama dengan stakeholder secara luas 

(Cordeiro, 2009). Beberapa ahli kepemimpinan (Heifetz, Grashow dan 

Linsky 2004; Kotter, Rathgeber, 2005) menyebut kemampuan ini sebagai 

kemampuan adaptif yaitu bagaimana membangun hubungan yang baik 

dengan stakeholder internal maupun eksternal. Perubahan paradigma 

dari good government kepada good governance menegaskan pentingnya 

fungsi adaptif pimpinan. Keberhasilan pencapaian tujuan pemerintahan 

bergantung kepada kemampuan suatu organisasi dalam membangun 

kemitraan dan sinergi dengan institusi lain.  

Reformasi birokrasi merupakan agenda yang strategis dalam 

memperkuat bangunan negara bangsa Indonesia di tengah perubahan 

yang terjadi di lingkungan internasional maupun domestik. Secara 

internasional, Indonesia dihadapkan kepada tantangan globalisasi yang 

ditandai dengan meningkatnya keterbukaan dan persaingan antar 

bangsa. Kinerja birokrasi merupakan salah satu kunci yang menentukan 

daya saing sebuah bangsa. Birokrasi berperan dalam menfasilitas 

pengembangan dunia usaha dan sumber daya nasional pada umumnya. 

Sebagaimana dilaporkan dalam Global Competitiveness Report atau Doing 

Business, kinerja birokrasi yang rendah merupakan salah satu kendala 

dalam membangun daya saing Indonesia.  

Secara internal, perubahan sistem pemerintahan yang dijalankan 

dengan prinsip desentralisasi belum berjalan dengan optimal dalam 

membangun kesejahteraan rakyat dan daya saing daerah. Di sebagian 

besar daerah terutama kabupaten dan Kota yang seharusnya menjadi 

tumpuan desentralisasi, anggaran pemerintah daerah lebih banyak 

digunakan untuk membiayai birokrasi. Sementara itu berbagai indikator 

kesejahteraan seperti penurunan angka kemisknan, indeks 

pembangunan manusia dsb, mengalami perbaikan yang lamban.   

Untuk mendukung keberhasilan reformasi birokrasi dalam menjawab 

tantangan internal dan internasional, upaya untuk mencetak kader 

pimpinan aparatur nasional menjadi hal yang sangat urgent. 

Kepemimpinan aparatur tidak dapat lahir secara alamiah. Untuk 

mencetak kader pimpinan aparatur yang handal diperlukan bibit unggul 

yang berkualitas dan sistem pendidikan yang juga berkualitas.  

Di berbagai negara yang dihadapkan kepada tuntutan transformasi 

kebangsaan, kebutuhan untuk mencetak pimpinan yang berkualitas 
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dipenuhi melalui pendirian apa yang disebut dengan Sekolah Kader 

Pimpinan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa negara 

maju dan berkembang. Di Prancis setelah perang dunia ke II dibentuk 

ENA, sebagai Sekolah Kader Pimpinan untuk mendidik elite pimpinan 

pada lembaga pemerintah dan BUMN (Coussirou; 1996). Hampir 

bersamaan, untuk menghapus warisan budaya dan sistem politik yang 

dibangun oleh Hitler, Jerman mendirikan sekolah Speyer.  

Di negara berkembang seperti India, dibentuk untuk menjawab 

kebutuhan penguatan persatuan nasional dan sekaligus sebagai 

penggerak pembangunan di seluruh negara bagian.  

Di Indonesia, untuk mendukung proses reformasi birokrasi dan 

transformasi bangsa dan negara pada umumnya diperlukan adanya 

Sekolah Kader Pimpinan. Selama ini Pendidikan dan pelatihan 

kepemimpinan dirasa kurang lagi memadai.  

Beberapa kelemahan dalam sistem Diklat saat ini antara lain sebagai 

berikut: 

1. Pendidikan dan pelatihan yang ada lebih menekankan pada 

pengetahuan dan keterampilan dan kurang mengakomodir 

pembentukan watak dan karakter. Untuk membentuk watak dan 

karakter diperlukan sistem talent pool yang akan menseleksi dari 

awal rekruitmen pegawai negeri. Pimpinan berintegritas dan 

profesional hanya dapat dibentuk dari pegawai yang memang 

memiliki integritas. Dengan kata lain pegawai dengan karakter 

bawaan yang buruk tidak akan berubah meskipun dididik dengan 

sistem pendidikan dan pelatihan yang terbaik; 

2. Sistem pengkaderan pimpinan dilakukan secara instansional 

sehingga menciptakan kultur egosektoral. Pola rekruitmen dan 

pengembangan pegawai saat ini bersifat sektoral dimana pegawai 

sebagian besar pegawai pada umumnya direkrut dikembangkan dan 

mengakhiri karirnya pada satu instansi; 

3. Rekruitmen pimpinan yang masih banyak didasarkan kepada 

kedekatan. Buruknya kualitas kepemimpinan sebagian besar 

disebabkan oleh lemahnya rekrutmen kader pimpinan. Banyak 

pimpinan yang menduduki jabatan bukan karena kemampuannya 

tetapai karena faktor kedekatan politik atau ikatan primordial; dan 

4. Belum terintegrasinya pengembangan pegawai. Pendidikan dan 

pelatihan hanya merupakan salah satu sarana dalam pengembangan 

pegawai. Program pengembangan secara menyeluruh memerlukan 

integrasi antara diklat dan pola karir.  
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Terbitnya Undang Undang no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (UU ASN) membuka peluang bagi pembentukan pendidikan 

kader pimpinan nasional. Undang Undang tersebut menghapus adanya 

dikotomi pegawai pusat dan daerah seperti diatur dalam UU No. 8 tahun 

1974 sebagaimana yang telah diubah dalam UU No. 43 tahun 1999 

tentang Pokok Pokok Kepegawaian. Dengan penghapusan tersebut, 

pendidikan kader pimpinan diharapkan mampu mempersiapkan calon-

calon pimpinan yang mampu berperan sebagai perekat bangsa dan 

mendorong proses perubahan untuk mewujudkan tata penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah.  

Berdasarkan paparan di atas dan merujuk pada ketentuan Pasal 54 ayat 

(7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil, perlu mempersiapkan bahan kebijakan bagi 

pembentukan Sekolah Kader yang akan dikukuhkan dengan Peraturan 

Presiden.  

 

B. Kelembagaan 

Dalam menjalankan fungsinya, Sekolah Kader berkedudukan di bawah 

Lembaga Adminisrasi Negara (LAN). Kewenangan LAN terkait pelatihan 

aparatur dalam UU No.  5 tahun 2014 tentang ASN secara tegas diatur 

dalam pasal 44 huruf b dan c, dimana lembaga ini diberi tugas  

“Membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 

Pegawai ASN berbasis kompetensi; dan merencanakan dan 

mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN 

secara nasional”. 

 

Tanggung jawab LAN terkait penyelenggaraan Sekolah Kader sendiri 

diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 

tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 219 

menyebutkan bahwa “LAN bertanggung jawab atas pengaturan, 

koordinasi, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi”. 

Dimana definisi Sekolah Kader tersirat dalam Pasal 1 ayat 29, yaitu 

“Sekolah Kader adalah sistem pengembangan kompetensi yang 

bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator melalui jalur 

peningkatan jabatan”. 

 
Dalam hal ini, LAN sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam 

mengelola Sekolah Kader, tanggung jawab ini diakuisisi dengan hal-hal 

sebagai berikut: 
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1. Merencanakan kebutuhan calon peserta kader baik Pendidikan 

Kader Pimpinan Tinggi (PKPT) maupun Pendidikan Kader Pimpinan 

Administrasi (PKPA); 

2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB serta 

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Pembina 

Sekolah Kedinasan terkait dengan penetapan kuota peserta 

berdasarkan ketersediaan formasi; 

3. Melakukan seleksi calon peserta PKPT dan PKPA; 

4. Mendesain dan memutakhirkan kurikulum, metode dan bahan 

pembelajaran; 

5. Berkerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian pembina Sekolah Kedinasan dalam penyelenggaraan 

Pembentukan Jiwa Korsa ASN; dan  

6. Melakukan monitoring dan evaluasi. 

 
Untuk mendukung gerakan revolusi mental dan proses transformasi 

birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia maka diperlukan adanya 

Sekolah Kader Pimpinan ASN.  Pada hakekatnya, Sekolah Kader ASN 

merupakan program pelatihan yang diselenggarakan untuk 

mempersiapkan para calon pimpinan aparatur sipil negara.  

Pembentukan Sekolah Kader ASN diperlukan sebagai sarana 

mewujudkan salah satu nilai-nilai dasa, harus mengutamakan 

kepemimpinan berkualitas tinggi (pasal 4 huruf k). Untuk membentuk 

kepemimpinan berkualitas tinggi tentunya hanya dapat dihasilkan dari 

talent management dan diklat yang berkualitas.  

Dengan sistem fast track, seperti disebutkan dalam ketentuan umum 

tentang Sekolah Kader di PP 11/2017, diharapkan dengan pembentukan 

Sekolah Kader mampu mendorong percepatan transformasi budaya 

dalam birokrasi. Trend global menunjukkan bahwa organisasi sektor 

swasta saat ini cenderung mendorong kepemimpinan orang orang muda. 

Hal ini searah dengan perubahan pesat di lingkungan bisnis. Demikian 

pula halnya dengan pemerintah. Sebagai kunci dalam mewujudkan iklim 

bisnis yang kompetitif, birokrasi sudah saatnya berubah menjadi lebih 

responsif dan dinamis dengan mengedepankan pimpinan yang mudah 

dan berpotensi tinggi. 
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BAB III 

PEMBENTUKAN SEKOLAH KADER 

 

 

A. Urgensi Pembentukan Sekolah Kader 

 

1. Sarana percepatan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada 

dasarnya merupakan proses perubahan. Dalam setiap perubahan, 

fungsi kepemimpinan memegang peran utama. Tujuan reformasi 

birokrasi yang hendak mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN 

dan pelayanan yang berkualitas membutuhkan kepemimpinan yang 

profesional dan memiliki integritas tinggi. Pembentukan Sekolah 

Kader Pimpinan diharapkan dapat memenuhi tersedianya generasi 

baru pimpinan ASN yang mampu mendukung percepatan reformasi 

birokrasi.  

2.  Menyediakan kader pimpinan yang berkualitas melalui integrasi 

sistem pendidikan pelatihan kepemimpinan dan talent management. 

Dalam Sekolah Kader untuk jalur percepatan pada jabatan 

Administrator ini, integrasi fungsi talent management dan 

pendidikan pelatihan bermanfaat untuk mengembangkan para calon 

pimpinan dari para pegawai yang dinilai memiliki karakter dan 

potensi istimewa sebagai pimpinan ASN. 

3. Sistem fast track untuk regenerasi kepemimpinan. Tantangan 

terbesar dalam reformasi birokrasi adalah perubahan budaya. Nilai-

nilai dan kebiasaan dibentuk dan dipelihara secara berkelanjutan 

dari satu generasi ke generasi yang lain. Untuk memutus mata 

rantai reproduksi budaya lama tersebut diperlukan suatu talent pool 

yang menjamin tersedianya kader pimpinan secara kompetitif. 

Permasalahan yang dihadapi saat ini oleh banyak instansi adalah 

kurangnya kader pimpinan potensial pimpinan sehingga sulit 

mencari pengganti bagi pimpinan yang dinilai kurang mampu. 

Untuk menutupi kelemahana tersebut Sekolah Kader menyediakan 

sistem fast track untuk mempercepat proses regenerasi dan 

mendukung rekruitmen kader pimpinan secara kompetitif. 

4.  Perbaikan kinerja kebijakan dan pelayanan dalam menghadapi 

globalisasi. Berbagai survey global menunjukkan bahwa birokrasi 

Indonesia memiliki kinerja dalam pelaksanaan kebijakan dan 

peyelenggaraan pelayana yang cukup rendah (World Bank, 2016). 

Salah satu penyebab utama rendahnya kinerja birokrasi adalah 



9 
 

karena kurangnya integritas, komitmen dan profesionalisme para 

pimpinan. Pimpinan seharusnya menjadi teladan, sumber inspirasi 

dan penggerak bawahan.  

 

B. Konsep Sekolah Kader 

1. Pengertian 

Istilah kader berasal dari bahasa latin cadrum yang artinya 

kerangka. Dalam bahasa Inggris cadre diartikan sebagai “a nucleus 

or core group especially of trained personnel able to assume control 

and to train others” (Marriam Webster Dictionnary, 2010).  Secara 

bebas, kader dapat dimaknai sebagai ‘seseorang yang dipersiapkan 

untuk menjadi pimpinan, dan untuk itu harus melalui pelatihan 

khusus yang intensif’. Berangkat dari definisi ini, maka pengertian 

sekolah kader kemudian merujuk sebagai wahana untuk mendidik 

atau mencetak calon-calon pimpinan terutama di organisasi-

organisasi publik. 

2. Sekolah Kader di berbagai negara 

Di berbagai negara yang dihadapkan kepada tuntutan transformasi 

kebangsaan, kebutuhan untuk mencetak pimpinan yang berkualitas 

dipenuhi melalui pendirian apa yang disebut dengan Sekolah Kader 

Pimpinan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa negara 

maju dan berkembang sebagai berikut: 

a. ENA 

Di Prancis setelah perang dunia ke II dibentuk ENA, sebagai 

Sekolah Kader Pimpinan untuk mendidik elite pimpinan pada 

lembaga pemerintah dan BUMN (Coussirou; 1996). Sekolah 

tersebut didirikan dengan tujuan untuk merekrut secara 

kompetitif para pegawai negeri dan masyarakat untuk menduduki 

jabatan pimpinan tinggi. Disamping itu Charles de Gaule juga 

menginginkan agar ENA mampu menghasilkan pimpinan yang 

memiliki kesatuan korsa dengan nilai nilai Prancis yang baru 

setelah perang dunia kedua.  

Rekrutmen dibuka baik dari jalur umum dan pegawai negeri yang 

telah bekerja di berbagai lembaga pemerintah di negara Prancis. 

ENA merupakan jalur fast track untuk dapat menduduki jabatan 

pimpinan tinggi baik di lembaga pemerintah ataupun BUMN. 

Lama pendidikan dirancang selama 27 bulan yang diisi dengan 

kombinasi materi klasikal dan magang. 
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b. SPEYER 

Hampir bersamaan, untuk menghapus warisan budaya dan 

sistem politik yang dibangun oleh Hitler, Jerman mendirikan 

sekolah Speyer atau School of Public Administration. Input dari 

sekolah kader kepemimpinan ini diperoleh melalui rekrutmen 

yang dari pegawai negeri yang bekerjadi berbagai institusi 

pemerintah Jerman. Lama pendidikan yang dipersyaratkan pada 

sekolah ini berkisar selama 2 tahun. Materi pembelajaran yang 

diberikan merupakan kombinasi dari materi klasikan dan 

magang. Setelah menyelesaikan pendidikan bagi alumni terbuka 

kesempatan untuk memasuki jalur fast track di beberapa negara 

bagian Jerman. 

c. Lal Bahadur Sastri National Academy of Administration [LBSNAA] 

Di negara berkembang seperti India, LBSNAA dibentuk untuk 

menjawab kebutuhan penguatan persatuan nasional dan 

sekaligus sebagai penggerak pembangunan di seluruh negara 

bagian. Dalam masa pendidikan, kepada seluruh peserta 

diintrodusir ‘feeling of equality’ sebagai bagian penting dari 

pembelajaran selama disana. Peserta pendidikan secara 

keseluruhan direkrut dari calon-calon pegawai yang telah 

melewati berbagai seleksi yang dipersyaratkan. 

Dua program pokok yang diselenggarakan oleh LBSNAA adalah 

foundation Course dan Mid Career Program. Sedangkan materi 

yang diajarkan selama pendidikan dibagi menjadi dua kelompok 

yaitu Pengembangan Karakter dan dan Pengetahuan Umum. 

Program pendidikan kader di LBSNAA tidak memberikan fasilitas 

fast track bagi para alumninya. 

 

C. Sekolah Kader Pimpinan ASN 

 

1. Fungsi dan Kedudukan 

Sekolah Kader Pimpinan ASN merupakan program pelatihan yang 

diselenggarakan untuk mempersiapkan para calon pimpinan 

aparatur sipil negara.  Pembentukan Sekolah Kader diperlukan 

sebagai sarana mewujudkan salah satu nilai nilai dasar dalam UU 

ASN. dimana penyelenggaraan ASN harus mengutamakan 

kepemimpinan berkualitas tinggi (pasal 4 huruf k). Untuk 

membentuk kepemimpinan berkualitas tinggi tentunya hanya dapat 

dihasilkan dari talent management dan diklat yang berkualitas. 
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Seperti dikemukakan di atas, sistem diklat yang ada saat ini belum 

didukung dengan talent management yang handal. Menurut 

Smilansky (2006:7) talent management merupakan serangkaian 

upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk menjamin tersedianya 

pegawai dengan kemampuan istimewa yang dipersiapkan 

menduduki jabatan jabatan pimpinan kunci dalam organisasi. 

Sebagian besar instansi mengirimkan pegawainya mengikuti diklat 

kepemimpinan sekedar untuk memenuhi tuntutan administrasi 

kepegawaian. Tidak ada upaya yang sistematis untuk 

mengidentifikasi kader kader potensial yang akan menduduki 

jabatan pimpinan terutama level pimpinan tinggi. Padahal diklat 

saja tidak menjamin seseorang dapat menduduki jabatan-jabatan 

pimpinan tinggi. Untuk menjadi pimpinan yang berkualitas 

diperlukan adanya bakat dan karakter yang mendukung. Oleh 

sebab itu upaya pencarian bakat perlu dilakukan sejak awal melalui 

pemantauan bakat (talent scouting) yang merupakan proses tidak 

terpisahkan dari talent management. 

Sekolah kader menjalankan fungsi: 

a. seleksi para pegawai baru yang minimal sudah penempatan 2 

(dua) dan memiliki potensi istimewa dan lulus seleksi awal di 

instansinya dan diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian 

masing masing; 

b. menyelenggarakan pendidikan karakter kepemimpinan ASN yang 

mampu mendorong proses revolusi mental; dan 

c. membekali kader pimpinan ASN dengan kompetensi manajerial 

dan sosial kultural yang mampu mendorong terwujudnya 

birokrasi kelas dunia.  

Dalam menjalankan fungsinya, Sekolah Kader berkedudukan di 

bawah Lembaga Adminisrasi Negara (LAN). Kewenangan LAN terkait 

pelatihan aparatur dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN secara 

tegas diatur dalam pasal 44 huruf b dan c, dimana lembaga ini 

diberi tugas  “membina dan menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan Pegawai ASN berbasis kompetensi; [dan] merencanakan 

dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN 

secara nasional”. 

Target audience Sekolah Kader Pimpinan adalah para pegawai 

negeri sipil yang lulus seleksi. Sekolah kader tidak mendidik 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tugas Sekolah 

Kader Pimpinan adalah membentuk karakter dari para pegawai 

yang sudah diidentifikasi memiliki karakter dan potensi 

kepemimpinan.  
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2. Seleksi dan Skenario Pembelajaran Kader Pimpinan Administrasi 

Peserta pelatihan Kader Pimpinan Administrasi (PKPA) adalah para 

PNS yang direkrut dari dua jalur (double entry candidacy) yaitu 

Lulusan Sekolah Kedinasan (sarjana terapan) dan Pendidikan Umum 

(sarjana dan sarjana terapan).  Peserta dari sekolah kedinasan dan 

pendidikan umum dilakukan talent scouting saat prajabatan, dan 

penempatan di instansi.  Dari hasil talent scouting saat mengikuti 

prajabatan akan dihasilkan 10 (sepuluh) CPNS terbaik. Setelah 

penempatan selama 2 (dua) tahun di instansi masing-masig dari 

setiap instansi akan dipilih 5 PNS terbaik dari 10 (sepuluh) orang 

sebelumnya untuk mengikuti seleksi Pendidikan Kader Administrasi 

(PKPA).  

CPNS lulusan perguruan tinggi kedinasan dapat diikutsertakan 

dalam program sekolah kader setelah diangkat dan penempatan 

sekurangnya 2 tahun. Sedangkan PNS lulusan perguruan tinggi 

umum dapat diusulkan menjadi peserta Program Sekolah Kader 

setelah masa kerja sekurang kurangnya 4 tahun 

Penempatan yang lebih pendek dari lulusa perguruan tinggi 

kedinasan disebabkan oleh sistem pembinaan karakter yang telah 

diberikan sejak awal mereka menempuh pendidikan. Ada dua tahap 

pembinaan yang dilakukan Pertama, diawal pendidikan kedinasan 

Tahap Waktu  Materi  Metode  

PJKA 
Tahap 1 

2 minggu  • jiwa korsa,  
• Mengelola 

keragaman,  
• tim building,  
• kedisiplinan,  

• Integritas  
• pengembangan 

potensi diri. 
• Berpikir kreatif 

dan inovatif  

• Ceramah   
• Parti-

sipatory 
• Outdoor 

activities 

PJKA 
Tahap 2 

1 minggu • Sikap dasar 
kepelayanan  

• berpikir terpadu 
dan 

komprehensif 
• Sikap kepedulian 

social 

 
• Ceramah  
• Parti-

sipatory 
• Outdoor 

learning 
activities 
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mereka diberikan Pembentukan Jiwa Korsa ASN (PJKA). PJKA 

adalah program pendidikan singkat untuk membentuk sikap mental 

peserta didik menjadi ASN yang berintegritas dan berwawasan 

kebangsaan, memiliki jiwa korsa sebagai bagian dari kader ASN, 

memiliki semangat inovasi, serta memiliki komitmen dalam 

memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berbasis prinsip 

Pemerintahan Terpadu (Whole of Government Principle). 

 

PJKA diberikan selama 2 (dua) minggu sebelum calon peserta didik 

memulai proses pembelajaran pada Sekolah Kedinasan, dan satu 

bulan pada akhir tahun ke tiga sebelum kelulusan. PJKA tahap I 

(sebelum proses pembelajaran) memuat materi : jiwa korsa, 

mengelola keragaman, tim building dalam konteks whole of 

government, kedisiplinan, integritas dan pengembangan potensi diri. 

PJKA Tahap II bertujuan memberikan pembekalan tahap akhir bagi 

peserta didik agar menjadi agen pelayanan  publik yang profesional. 

Muatan pembekalan mencakup : Sikap dasar kepelayanan, berpikir 

kreatif dan inovatif, berpikir terpadu dan komprehensif, dan sikap 

kepedulian sosial. Tahap pertama dan kedua ini dilakukan secara 

terpadu dengan perguruan tinggi kedinasan lain sehingga 

diharapkan mampu membangun semangat jiwa korsa ASN secara 

luas. 

 

3. Agenda Pembelajaran 

Setelah lulus, para peserta sekolah kader akan menjalani program 

sekolah kader selama 2 (dua) tahun. Agenda pembelajaran akan 

dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: Inkubasi, Aktualisasi, dan Evaluasi. 

a. Inkubasi.  

Adalah tahap pembelajaran di dalam kelas dimana peserta akan 

diberikan materi materi yang didesain untuk mengembangkan 

kompetensi manajerial, sosial kultural dan pengembangan watak 

kepribadian. Selama tahap ini, peserta akan dipantau sikap dan 

perilaku sehari hari sesuai dengan nilai nilai yang menjadi 

standar sikap perilaku. Pada akhir tahap inkubasi peserta akan 

dibimbing menyusun rencana aksi aktualisasi sesuai dengan 

bidang pekerjaannya.  Rencana aksi akan diseminarkan untuk 

diuji kelayakannya. Masa Inkubasi ini diselesaikan selama satu 

tahun dengan sistem gugur.   

b. Aktualisasi.  

Tahap ini peserta menjalani magang dengan menerapkan rencana 

aksi yang sudah disusun. Magang dilakukan pada instansi 

pemerintah pusat atau daerah, swasta, organisasi non pemerintah 
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atau BUMN/BUMD. Tahap aktualisasi ini dilakukan selama 1 

tahun. Untuk mengevaluasi progress aktualisasi dilaksanakan 

seminar pada minggu akhir lima bulan pertama.  

c. Evaluasi.  

Selama 2 bulan terakhir peserta akan menyusun laporan akhir 

dan dijadwalkan untuk melakukan expose. Disamping itu peserta 

akan diuji kompetensinya dengan membuat essay terkait materi 

materi yang sudah diajarkan dan implementasinya.  

Selama pembelajaran in campus maupun off campus peserta akan 

dimonitor dan dinilai oleh kolega dan pengajar atau atasan di tempat 

magang untuk memberikan feedback terhadap sikap, perilaku dan 

cara berpikir yang perlu diperbaiki. Laporan penilaian ini akan 

dikomunikasikan kepada penyelenggara 

Peserta yang lulus dengan nilai hasil evaluasi diatas 80 dan dinilai 

memenuhi standard penilaian karakter kepemimpinan serta 

integritas yang baik akan langsung dipromosikan ke jabatan 

administrator pada instansinya atau instansi lain. Sedangkan bagi 

mereka yang nilai kelulusannya dibawah 80 atau cukup atau tidak 

memenuhi standard kepimpinan mereka akan dikembalikan ke 

instansinya dan mengikuti pola karir regular. 

 

D. Kerangka Kurikulum 

 

1. Tujuan Pendidikan 

Pembentukan Sekolah Kader Pimpinan ASN bertujuan: 

a. membentuk karakter kepemimpinan berintegritas sehingga 

mampu berperan sebagai perekat bangsa dan mampu memimpin 

proses penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan kepada 

prinsip prinsip tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

(good governance); 

b. meningkatkan kompetensi kepemimpinan dan managerial 

sehingga mampu melaksanakan tugas kebijakan dan pelayanan 

kepada masyarakat secara professional; dan 

c. membentuk semangat dan kemampuan kepeloporan yang 

diperlukan untuk mendorong inovasi, dan berbagai terobosan 

dalam rangka meningkatkan kinerja kebijakan dan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat. 

2. Agenda Pembelajaran  

Agenda pembelajaran diorganisir dan dirancang untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan  
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a. Pembentukan karakter kepemimpinan berintegritas 

1) Pengembangan potensi diri pimpinan yang efektif 

Mata ajar ini ini bertujuan untuk membentuk sikap perilaku, 

mindset, dan kepribadian kepemimpinan yang efektif dalam 

menghadapi tantangan pekerjaan di sektor publik. 

2) Etika kepemimpinan Pancasila 

Mata ajar ini membekali pengetahuan bagi peserta didik dalam 

mengenali etika Pancasila yang harus dijunjung tinggi setiap 

pimpinan di sektor publik serta membekali keterampilan untuk 

menghadapi ethical dilemma dalam pelaksanaan pekerjaan. 

3) Emotional management 

Mata ajar ini membekali peserta didik dengan kemampuan 

dalam membangun sikap pikir dan emosi yang positif dalam 

menghadapi tekanan lingkungan kerja di sektor publik. 

4) Wawasan kebangsaan dalam sistem demokrasi 

Melalui mata ajar ini akan ditanamkan rasa cinta terhadap 

tanah air dan membekali pengetahuan serta keterampilan 

untuk memperkuat sendi demokrasi dalam rangka Negara 

Kesatuan Repiublik Indonesia.  

5) Team work dan budaya kerja efektif  

Mata ajar ini mengajarkan pemahaman dan aktualisasi etos 

kerja, kebiasaan, dan sikap perilaku yang efektif serta 

kemampuan dalam membangun team work cara kerja yang 

produktif. 

 

b. Tujuan meningkatkan kompetensi kepemimpinan dan managerial 

1) Organisasi dan manajemen sektor publik  

Mata ajar ini membekali peserta didik dengan pengetahuan 

dan kemampuan menganalisis organisasi pemerintah dan 

peran kepemimpinan di sektor publik yang wajib memahami 

sifat pekerjaan sektor publik dan lingkunganya terutama 

lingkungan politik, sistem hukum dan berbagai jenis 

stakeholder dengan harapan yang satu dengan yang lain sering 

berbenturan. 

2) Manajemen sumber daya manusia sektor publik 
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Melalui mata ajar ini peserta didik akan dibekali dengan 

pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan fungsi 

fungsi manajemen kepegawaian sesuai dengan Undang 

Undang Aparatur Sipil Negara. 

3) Administrasi keuangan negara 

Mata ajar ini mengajarkan kepada peserta didik pengetahuan 

dan keterampilan dalam memahami dan menganalisis sumber 

pendapatan negara, pengeluaran pemerintah, dan pembagian 

tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara, serta 

pertanggung jawaban keuangan negara. 

4) Administrasi keuangan daerah 

Melalui mata ajar ini peserta didik akan diberikan 

pengetahuan dan keterampilan dalam kebijakan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah, tata cara pengelolaan sumber 

pendapatan, pembelanjaan, pembiayaan, serta 

pertanggungjawaban keuangan daerah.  

5) Manajemen kebijakan Publik  

Mata ajar ini mengajarkan peserta dalam mendiagnosa 

dinamika lingkungan kebijakan, melakukan analisis kebijakan 

serta menyusun dan mengendalikan program dalam rangka 

pelaksanaan kebijakan, dan prinsip prinsip dasar legal 

drafting. 

6) Perencanaan pembangunan 

Mata ajar ini mengajarkan pengetahuan dan keterampilan 

kepada peserta untuk memperkuat koordinasi dan sinergi 

dalam proses perencanaan pembangunan pemerintah lintas 

sektor dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah 

daerah. Disamping itu peserta akan diajarkan tentang tata 

cara memperkuat koordinasi dalam penyusunan rencana 

strategis, dan rencana kerja tahunan instansi baik di 

lingkungan Pemerintah pusat maupun di Pemerintah daerah. 

7) Sistem akuntabilitas kinerja organisasi publik 

Melalui mata ajar ini peserta akan diajarkan pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan sistem 

akuntabilitas kinerja sektor publik baik pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah 

8) Manajemen kualitas pelayanan publik 
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Mata ajar ini mengajarkan pengetahuan dan keterampilan bagi 

peserta tentang konsep, instrumen dan teknik dalam 

manajemen kualitas yang diperlukan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik secara terus menerus.  

9) Manajemen kemitraan pemerintah dan swasta 

Melalui mata ajar ini peserta akan dibekali dengan 

pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan, 

melaksanakan dan mengendalikan proyek kerjasama 

pemerintah dan swasta. Dalam mata ajar ini juga akan 

dibangun kemampuan peserta dalam mengenali dokumen 

dokumen kontrak standard internasional.  

10) Strategi komunikasi publik yang efektif 

Mata ajar ini mengajarkan kepada peserta konsep dan teknik 

dalam menyelenggarakan strategi komunikasi publik yang 

efektif. Mata ajar ini mencakup materi antara lain, strategic 

public speaking, effective presentation, public relation 

organisasi pemerintah, dan media management.  

11) 11) Sistem Informasi dan E Government 

Melalui mata ajar ini peserta akan dibekali dengan 

pengetahuan dan keterampilan dalam merancang, 

mengembangkan dan mengendalian sistem informasi dan 

penerapannya dalam administrasi. 

c. Tujuan membentuk kepemimpinan perubahan 

1) Manajemen Inovasi dalam birokrasi 

Mata ajar ini bertujuan membangun kompetensi peserta 

untuk berpikir kreatif, mengidentifikasi kebutuhan inovasi, 

merancang dan mengembangkan inovasi dalam birokrasi yang 

selama ini dikenal sebagai lingkungan organisasi yang tidak 

bersahabat terhadap inovasi. 

2) Kewirausahaan bagi manajer sektor publik 

Melalui mata ajar ini akan dikembangkan semangat, dan 

kemampuan peserta untuk menjalankan prinsip prinsip 

kewirausahaan di sektor publik dalam rangka 

mengembangkan kinerja kebijakan dan pelayanan secara 

akuntabel.  

3) Manajemen perubahan  
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Mata ajar ini mengajarkan kompetensi kepada peserta dalam 

mengenali tantangan perubahan, sifat perubahan serta 

merancang, melaksanakan strategi untuk mengelola proses 

transisi dalam organisasi. 

d. Membangun Kompetensi Sosial Kultural 

1) Sosial Budaya Nusantara 

Mata ajar ini mengajarkan pengetahuan tentang keragaman 

agama, adat istiadat yang ada di Indonesia. Dengan 

mempelajari ini peserta didik diharapkan mampu memiliki 

kepekaan terhadap perbedaan budaya di tanah air 

2) Manajemen Lintas Budaya 

Mata ajar ini mengajarkan pengetahuan dan keterampilan 

dalam berkomunikasi dan pergaulan lintas budaya asing baik 

budaya barat maupun timur. Dengan mempelajari materi ini 

peserta didik diharapkan mampu membangun pergaulan yang 

konstruktif di tengah pergaulan internasional. 

3) Kebijakan affirmatif 

Mata ajar ini membekali peserta dengan kepekaan terhadap 

kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian 

lebih. Dengan mata ajar ini peserta diharapkan memiliki 

kepekaan dan kemampuan memberdayakan kelompok 

masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. 

e. Seminar 

Untuk mempertajam daya nalar kritis dan sintetis peserta, 

Sekolah Kader menyelenggarakan seminar yang menjadi bagian 

integral pembelajaran. Adapun seminar yang diselenggarakan 

adalah: 

1) Seminar Isu Isu Strategis Politik Aktual; 

2) Seminar  Isu Isu Strategis Ekonomi; 

3) Seminar  Isu Isu Strategis  Hubungan Internasional; 

4) Seminar  Isu Isu Strategis Ekonomi; 

5) Seminar  Isu Isu Strategis  Ilmu Pengetahuan teknologi dan 

Inovasi; serta 

6) Seminar  Isu Isu Strategis Sosial Budaya. 

 

 

E. Pembinaan perguruan tinggi kedinasan (perguruan tinggi 

dibawah Kementerian lain/Lembaga non Kementerian) 
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Pendidikan Sekolah Kedinasan merupakan bagian dari proses 

mempersiapkan kader pimpinan nasional.  Proses rekruitmen 

Sekolah Kedinasan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan 

formasi pegawai untuk mendukung kinerja sektor terkait. Untuk 

membangun jiwa korsa dan nilai nilai dasar ASN sejak dini, para 

peserta didik Sekolah Kedinasan wajib mendapatkan pembekalan 

pendidikan karakter selama menempuh pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III  

Evaluasi dan Pemanfaatan Alumni 

 

 

A. Evaluasi 
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Evaluasi sekolah kader mencakup evaluasi summatif dan formatif. 

Pertama evaluasi formatif, adalah evaluasi terhadap 

perkembangan prestasi belajar dan sikap perilaku peserta didik. 

Dalam Sekolah Kader Pimpinan diterapkan sistem gugur. Peserta 

dianggap gugur jika selama dua semester berturut2 memiliki 

capaian prestasi kurang “memuaskan”. Disamping itu dari aspek 

perilaku, peserta didik yang terbukti melanggar etika dan 

tatatertib akan dikeluarkan dengan tidak hormat.  

Evaluasi formatif dilaksanakan oleh para pengajar dan pengelola 

berdasarkan evaluasi pembelajaran tiap semester. Dengan 

menggunakan socio metric, peserta diberikan kesempatan untuk 

memberikan penilaian terhadap sikap perilaku kolega peserta lain 

satu angkatan. Penilaian ini dilakukan dalam rangka pembinaan 

penguatan karakter leadership dengan memetakan kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki peserta diawal program.  

Penilaian formatif pada tahap aktualisasi dilakukan oleh para 

coach dan mentor pada instansi yang menjadi host magang 

program magang. Evaluasi dilakukan atas dasar penilaian 

terhadap indicator perilaku kunci selama melaksanakan tugas 

tugas kepemimpinan.     

Jenis kedua, evaluasi summative, adalah evaluasi yang 

dilaksanakan pada tahap akhir. Pada tahap akhir dilakukan ujian 

komprehensif mencakup pemahaman terhadap materi dan hasil 

pelaksanaan program magang.  

Berdasarkan hasil evaluasi summative, peserta akan ditentukan 

kelulusan yang dibedakan menjadi tiga kategori. Sangat 

Memuaskan, Memuaskan dan Kurang Memuaskan.  

 

B. Pemanfaatan 

Bagi peserta yang lulus dengan predikat Sangat Memuaskan akan 

diberikan percepatan promosi untuk menduduki jabatan 

administrator. Promosi dapat dilakukan pada unit asal atau unit 

pada instansi yang sama. Dengan pertimbangan tertentu, lulusan 
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dengan Predikat memuaskan dapat dipromosikan pada instansi 

lain dalam rangka tour of duty. Pelaksanaan tour of duty 

dikoordinasikan oleh Badan Administrasi Kepegawaian bersama 

Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Pemerintah Daerah 

terkait. 

Bagi mereka yang mendapatkan predikat Memuaskan,  lulusan 

dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan jabatan 

Administrator setelah menjalankan masa percobaan selama 1 

tahun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

Sekolah Kader dibutuhkan untuk mendukung percepatan reformasi 

birokrasi. Sebagai perubahan kultural, reformasi birokrasi membutuhkan 
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percepatan proses regenerasi kepemimpinan adminisrator. Tingkat 

kepemimpinan administrator memegang peran sangat strategis dalam 

menjembatani strategi perubahan dengan kebutuhan implementasi di 

lapangan.  

Sebagai sebuah kebijakan yang menggabungkan konsep talent 

management dan pengembangan kompetensi, implementasi Sekolah Kader 

membutuhkan harmonisasi kebijakan berbagai bidang terkait. Pertama 

adalah harmonisasi kebijakan pelatihan dan manajemen pengembangan 

karir. Harmonisasi diperlukan untuk memastikan bahwa lulusan sekolah 

kader terutama yang berpredikat Sangat Memuaskan dapat langsung 

diangkat. Demikian pula halnya untuk mereka yang berpredikat 

Memuaskan. Masa percobaan selama 1 tahun agar dapat terpantai dengan 

baik sehingga ada kejelasan terkait rencana promosi. Kedua, harmonisasi 

diperlukan dalam bidang pembinaan pendidikan karakter yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi kedinasan yang mendidik calon 

pegawai negeri sipil.  Pendidikan perguruan tinggi kedinasan pada dasarnya 

merupakan pendidikan aparatur yang harus terintegrasi dengan sistem 

pendidikan kader. Oleh sebab itu pembinaan karakter dan formasi pegawai 

perlu dilakukan terhadap perguruan tinggi kedinasan. Ketiga, harmonisasi 

atau lebih tepatnya penyesuaian perlu dilakukan terkait dengan 

kelembagaan. Perlu ada kejelasan kelembagaan Sekolah Kader yang akan 

dilaksanakan oleh LAN sebagai Pembina Pengembangan Kompetensi 

khususnya bidang Managerial dan Sosio Kultural. Penyelenggaraan Sekolah 

Kader akan menciptakan beban tugas yang cukup besar sehingga 

memerlukan penataan dan pengembangan kapasitas kelembagaan LAN. 


