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POLICY BRIEF 

PEMENUHAN KEBUTUHAN KOMPETENSI ASN MELALUI PENATAAN 
PERGURUAN TINGGI KEDINASAN 

 
RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
Tuntutan profesionalisasi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai prinsip merit yang 
diusung Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjadikan penataan 
perguruan tinggi yang dikelola oleh kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian (PTKL), terutama Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) sebagai sebuah isu 
strategis. Beberapa masalah terkait PTK antara lain peserta didik yang belum terintegrasi 
dengan kebutuhan formasi ASN nasional, pola pembinaan eksisting PTKL yang melahirkan 
jiwa korsa sektoral, dan kurikulum PTK yang belum memenuhi kebutuhan pengembangan 
karakter dan kompetensi ASN. Oleh sebab itu, penataan PTK diarahkan pada pengendalian 
peserta didik berdasarkan kebutuhan formasi nasional, penataan kurikulum, 
penyelenggaraan program studi berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN 
nasional, dan pemanfaatan alumni untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN nasional. 
 
PENDAHULUAN 
 
Babak baru reformasi birokrasi yang dimulai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) membawa tuntutan peningkatan 
profesionalitas pegawai ASN. Tuntutan ini sejalan dengan prinsip merit yang berdasarkan 
kepada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja pegawai, baik dalam rangka rekrutmen, 
penempatan, pengembangan, maupun remunerasi pegawai. Peningkatan profesionalitas 
pegawai ASN, terutama kualifikasi, menjadi isu yang krusial mengingat dari sekitar 4,5 juta 
pegawai negeri sipil (PNS), hampir 1,3 juta diantaranya hanya berpendidikan paling tinggi 
SMA/sederajat. Tidak lebih dari 53 persen PNS yang berkualifikasi akademik minimum S1. 
Padahal, bagi PNS ataupun Calon PNS, pendidikan tinggi dapat ditempuh melalui perguruan 
tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi swasta (PTS), maupun perguruan tinggi yang dikelola 
oleh kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (PTKL).  
 

Grafik 1. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Juni 2016 

 
Sumber: BKN 2016, diolah penulis 
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Penyelenggaraan pendidikan tinggi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT). Dalam Pasal 7 UU PT, dimuat ketentuan bahwa 
pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan koordinasi 
pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi (Kemenristekdikti). Dalam hal pendidikan tinggi yang bersifat keagamaan, tanggung 
jawab tersebut diletakkan pada Kementerian Agama. Sementara itu, UU PT belum secara 
jelas mengatur tentang PTKL. Oleh karenanya, dalam UU PT diamanatkan kebutuhan 
pengaturan lebih lanjut mengenai PTKL tersebut (pasal 94). 

 
Grafik 2. Klasifikasi PTKL Berdasarkan Peserta Didik 

 
 
Hingga saat ini, terdapat 90 PTKL di seluruh Indonesia dengan komposisi berdasarkan 
peserta didik seperti terlihat pada grafik di atas. Dari jumlah tersebut, 12 PTKL merupakan 
Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK), dengan peserta didik PNS/Calon PNS, dan 77 sisanya 
merupakan Perguruan Tinggi Non Kedinasan (PTNK) yang memiliki peserta didik berasal dari 
masyarakat umum (non-PNS atau CPNS). Bagaimanapun, klasifikasi ini tidaklah sempurna 
karena sebagian PTK juga sebenarnya menerima peserta didik dari masyarakat. Penataan 
PTKL, khususnya PTK, menjadi penting mengingat PTK memiliki peran strategis dalam 
meningkatkan kapasitas ASN dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan 
publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. PTK juga berperan dalam 
mendukung percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan daya saing bangsa.  
 
DESKRIPSI MASALAH 
 
Penyelenggaraan PTKL dihadapkan pada berbagai permasalahan baik yang bersifat umum 
maupun khusus. 
 
1 Permasalahan Umum 
 
Penyelenggaraan PTKL pada dasarnya bukan merupakan core business 
kementerian/lembaga (K/L). Fungsi ini dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi 
Negeri/Swasta. Hal tersebut terlihat dari amanat beberapa UU sektor. Sebagai contoh, UU 
nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada pasal 263 ayat (2) menyebutkan dengan jelas 
bahwa peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pelayaran 
adalah sebagai pengarah, pembimbing, pengawas, dan pembantu penyelenggaraan. Contoh 
lainnya, UU nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa 
pengembangan wirausaha industri, tenaga kerja industri, dan pembina industri dilakukan 
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oleh lembaga pendidikan formal dan non-formal, lembaga penelitian dan pengembangan 
terakreditasi, serta perusahaan industri. Dengan demikian, pada umumnya amanat bagi K/L 
terkait adalah penjaminan ketersediaan jumlah tenaga kerja pada sektor masing-masing. 
Pelaksanaan fungsi penjaminan ini tidak serta-merta harus dilakukan melalui 
penyelenggaraan perguruan tinggi, tetapi dapat dilakukan lewat mekanisme lainnya. 
 
2 Permasalahan PTK  
 

a. Jumlah Peserta didik PTK dengan belum terintegrasi dengan kebutuhan formasi ASN 
nasional 

Peserta didik PTK pada umumnya diproyeksikan untuk mengisi kebutuhan formasi di 
masing-masing K/L pengelola. Dengan demikian, PTK hanya berfungsi mengisi kebutuhan 
formasi instansional. Padahal, kompetensi lulusan program studi sebuah PTK sangat 
mungkin dibutuhkan juga oleh instansi lainnya, termasuk pemerintah daerah. 
 

b. Kurikulum PTK belum memenuhi kebutuhan pengembangan karakter dan kompetensi 
ASN 

Kurikulum PTK selama ini hanya berorientasi pada pengembangan kompetensi teknis dan 
belum mengedepankan aspek sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai ASN. Dalam UU ASN, 
terdapat tiga jenis kompetensi yang harus dikuasai setiap pegawai ASN, yaitu kompetensi 
teknis, manajerial, dan sosial kultural. Selain itu, pegawai ASN juga diharapkan bersikap dan 
berperilaku sesuai nilai-nilai ASN. Muatan-muatan ini belum tercerminkan dalam kurikulum 
PTK. 
 

c. Silo mentality dari alumni PTK dengan Peserta Didik Calon PNS 
Program reformasi birokrasi yang sudah bergulir sejak munculnya Grand Design Reformasi 
Birokrasi pada tahun 2010 belum mampu menjadi solusi dari permasalahan ego sektoral. 
Kaitannya dengan hal tersebut, maka pendidikan kader yang diterapkan oleh sebagian PTK 
kurang relevan dengan semangat pelayanan dan perekat bangsa yang menjadikan 
pemerintah sebagai satu kesatuan (whole of government). 
 

d. Penyelenggaraan program studi di PTK belum sejalan dengan kebutuhan kompetensi 
nasional 

Pembukaan program studi di PTK selama ini hanya memerhatikan kebutuhan sektoral setiap 
K/L. Sementara itu, sejumlah kompetensi ASN yang dibutuhkan namun minim tersedia di 
PTN/PTS justru belum terakomodasi dalam program-program studi di PTK. 
 
3 Permasalahan PTNK  
 
Pengelolaan Sumber Daya 
Selama ini PTNK mengelola sumber daya keuangan dari berbagai sumber pendanaan yaitu: 
dana pendidikan nasional, dana K/L terkait, iuran mahasiswa, dan sumber-sumber 
penerimaan lain yang sah di luar APBN/APBD. Lain halnya jika dibandingkan dengan PTN 
atau PTS yang hanya mendapatkan dana dari iuran mahasiswa dan dana pendidikan 
nasional. Hal ini turut mendorong ketidakefisienan dalam penyelenggaraannya. Sementara 
itu, sebagian besar PTK tidak menerima porsi dari dana pendidikan nasional. Padahal, 
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kebutuhan SDM yang kompeten tidak hanya ada pada masyarakat, tetapi juga pada ASN 
sebagai motor pembangunan. 
 
REKOMENDASI ARAH PENATAAN 
 
Penyelenggaraan PTKL harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu: efisiensi, 
akuntabilitas, mandiri, berkeadilan, dan selaras dengan manajemen ASN. 
 
Keberadaan PTKL pada dasarnya bertujuan memenuhi kebutuhan pegawai ASN nasional 
atau memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada sektor-sektor yang dikelola oleh K/L. 
Dengan demikian, pendidikan yang diselenggarakan PTKL seharusnya bertujuan 
memberikan bekal kemampuan yang dibutuhkan pada sektor-sektor tertentu. Oleh 
karenanya, jenis pendidikan yang dapat diselenggarakan oleh PTKL adalah pendidikan vokasi 
dan apabila PTKL tersebut mampu, dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesi. 
 
Penataan PTK 
Penataan PTK diarahkan pada pengendalian jumlah peserta didik, kurikulum, dan 
penyelenggaraan program studi. 
 
Pengendalian jumlah peserta didik 
Jumlah peserta didik PTK harus mempertimbangkan kebutuhan formasi nasional. Mengingat 
fungsinya sebagai instansi pembina dalam pengembangan kompetensi ASN, Lembaga 
Administrasi Negara (LAN) harus berperan dalam pengendalian formasi PTK dengan 
memberikan pertimbangan kepada Kementerian PANRB untuk kemudian Kementerian 
PANRB menetapkan formasi peserta didik PTK. 
 
Kurikulum pembangunan karakter 
Mengingat peran PTK sebagai pendidik calon PNS, kurikulum PTK harus disusun agar dapat 
membentuk calon PNS yang memiliki karakter ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, 
pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kurikulum sebagaimana dimaksud, 
termasuk metode pengajarannya, disusun oleh LAN bekerja sama dengan Kementerian 
Ristekdikti. Sementara itu, kurikulum untuk membangun kompetensi teknis peserta didik 
tetap disusun oleh K/L pengelola berkoordinasi dengan Kementerian Ristekdikti sebagai 
pembina akademik. 
 
Pembukaan/penutupan program studi 
Program studi yang dibuka di PTK harus disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi dan 
tuntutan lingkungan strategis. Program studi yang kebutuhan kompetensinya tidak 
signifikan dapat ditutup dan dialihkan ke program studi yang lebih dibutuhkan. 
Pertimbangan atas kebutuhan kompetensi ini dilakukan secara bersama-sama oleh LAN, 
Kementerian PANRB, Kementerian Ristekdikti, dan K/L pengelola. 
 
Pemanfaatan alumni 
Alumni PTK tidak harus selalu berdinas pada K/L pengelola PTK. Sebaliknya, alumni PTK 
harus dapat memenuhi kebutuhan formasi nasional, baik di K/L maupun pemda. 
Penempatan alumni di berbagai instansi ini dikoordinasi oleh LAN bekerja sama dengan 
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Badan Kepegawaian Negara dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pengembangan 
Kompetensi dan Sistem Informasi Manajemen ASN. 
 
 
Penataan PTNK 
Penataan PTNK diarahkan untuk menegaskan peran K/L dalam menjamin ketersediaan SDM 
sektornya masing-masing. Ini dilakukan melalui penataan kelembagaan dan pengelolaan 
sumber daya PTNK. Dalam hal pengelolaan sumber daya, PTNK didorong agar lebih mandiri 
dalam pembiayaan, sehingga tidak lagi menggunakan DIPA K/L, tetapi menggunakan 
sumber-sumber pendanaan lain yang sah. 
 

 
Gambar 1. Matriks Penataan PTKL 

 
Penataan kelembagaan dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada matriks di atas. 
Skenario yang dikembangkan adalah sebagai berikut. 

1) PTK yang memiliki bidang keilmuan khusus/pasar langka pengelolaannya tetap 
berada di bawah K/L. 

2) PTK yang memiliki bidang keilmuan umum/pasar banyak dikerjasamakan dengan 
PTN; K/L terkait bertanggung jawab dalam penjaminan standard kurikulum, standard 
penyelenggaraan, dan standard kelulusan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan 
tugas dan fungsi K/L. 

3) PTNK yang memiliki bidang keilmuan khusus/pasar langka diintegrasikan dengan PTN 
dimana K/L yang menjadi representasi menyediakan dukungan pengembangan ilmu, 
sarana dan prasarana, dan tenaga pendidik. 

4) PTNK yang memiliki bidang keilmuan umum/pasar banyak dialihkan sepenuhnya ke 
dalam dan/atau menjadi PTN. 

 
 K/L yang memiliki PTKL diwajibkan membuat rencana peralihan atas PTKL-nya yang 
memuat aspek-aspek kelembagaan, meliputi struktur organisasi, proses bisnis, personel, 
prasarana, dan dokumentasi yang terintegrasi dengan strategi reformasi birokrasi K/L 
tersebut. 
 
KESIMPULAN 
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Penataan PTKL merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan untuk meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas penyelenggaraaan pemerintahan. Penataan ini harus dimulai dari penegasan 
hakikat keberadaan PTKL dan pendidikan yang dapat diselenggarakan oleh PTKL. 
 
Penguatan PTK diarahkan pada pengintegrasian penyelenggaraan PTK dengan manajemen 
ASN nasional, yaitu melalui pengendalian formasi, penyusunan kurikulum berbasis 
pembangunan karakter, pemanfaatan alumni, dan penyelenggaraan program studi yang 
disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi. Sementara itu, penataan PTNK 
diarahkan untuk mendorong kemandirian penyelenggaraannya sesuai dengan karakteristik 
setiap PTNK.  
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