
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 

NOMOR KEP- 140/PP/2017 

TENTANG 

CETAK BIRU KEMENTERIAN KEUANGAN CORPORATE UNNERSITY

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi
Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan,
pengembangan sumber daya manusia melalui
Kernen terian Keuangan Corporate University telah
ditetapkan sebagai salah satu tema sentral dalam
inisiatif strategis program reformasi birokrasi dan
transformasi kelembagaan;

b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman 
pelaksanaan Kementerian Keuangan Corporate 
University, perlu ditetapkan cetak biru Kementerian 
Keuangan Corporate University; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan tentang Cetak Biru Kementerian
Keuangan Corporate University;

1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

2. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang
Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode
2014-2019;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
10 /TPA Tahun 2017 ten tang Pemberhentian dan
Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan 
Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926); 

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif 
Strategis Program Reformasi Birokrasi dan 
Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan; 
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Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN KEUANGAN CETAK BIRU KEMENTERIAN 
KEUANGAN CORPORATE UNWERSITY.

Menetapkan Cetak Biru Kementerian Keuangan Corporate 
University sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan Kepala Badan ini. 

Cetak Biru Kementerian Keuangan Corporate University 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan 
sebagai: 

1. Pedoman arah kebijakan dan strategi Kementerian
Keuangan Corporate University;

2. Pedoman dalam penyusunan arsitektur knowledge
management;

3. Pedoman pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Kementerian Keuangan yang terkait dengan strategi
Kementerian Keuangan Corporate University;

4. Pedoman target waktu implemetasi Kementerian
Keuangan Corporate University.

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Salinan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Keuangan ini disampaikan kepada: 
1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian

Keuangan;
6. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian

Keuangan;
7. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
8. Para Kepala Pusat di lingkungan Badan Pendidikan dan

Pelatihan Keuangan;
9. Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN; dan
10. Para Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan di

lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 5 Desember 201 7 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Sekretaris Badan 

KEPALA BADAN PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN KEUANGAN, 

u.b.
Kepala Bagian Umum 

Denny Handoyo 
NIP 19731002 1 

ttd. 

ASTERA PRIMANTO BHAKTI 
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1. Latar Belakang

BAB I 

LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN KEPALA SADAN PENDIDIKAN 

DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR KEP

l 40/PP /2017 TENTANG CETAK BIRU 

KEMENTERIAN KEUANGAN CORPORATE 

UNIVERSITY 

PENDAHULUAN 

Kementerian Keuangan memiliki tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu presiden 

dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan 

tugasnya tersebut, Kementerian Keuangan menyelenggarakan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang

penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan,

kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan

pembiayaan dan risiko;

b. Perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal

dan sektor keuangan;

c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan

Kementerian Keuangan;

d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung

jawab Kementerian Keuangan;

e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian

Keuangan;

f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan

urusan Kementerian Keuangan di daerah;

g. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;

h. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di

bidang keuangan negara; dan

1. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh

unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
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Peran strategis Kementerian Keuangan dalam pengelolaan 

keuangan negara perlu didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang handal, akuntabel, dan kompeten, serta dapat menyelesaikan tugas 

dengan efektif dan efisien. Salah satu aspek kunci dalam mencetak SDM 

dengan kriteria tersebut adalah dengan menyediakan pembelajaran yang 

link and match dengan ke bu tuhan organisasi. 

BPPK sebagai unit yang memiliki tanggung jawab dalam 

pengembangan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara melalui 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan peran 

tersebut, BPPK telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPPK tahun 

2015-2019 yang meliputi rumusan visi, misi, serta arah kebijakan dan 

strategi sebagai arah pedoman BPPK untuk lima tahun ke depan. Dalam 

menjalankan peran tersebut, BPPK menetapkan visi "menjadi lembaga 

pendidikan dan pelatihan terkemuka yang menghasilkan pengelola 

keuangan negara berkelas dunia". 

Dalam menunjang v1s1 baru terse but, BPPK menetapkan m1s1 

sebagai berikut: 

a. Membangun sistem pendidikan dan pelatihan SDM Keuangan Negara

yang terintegrasi dalam mewujudkan corporate university.

b. Mengelola dan mengembangkan tenaga pengajar pendidikan dan

pelatihan SDM Keuangan Negara yang berkualitas.

c. Mengembangkan sarana prasarana pembelajaran yang mutakhir dan

efektif dalam mendukung pembelajaran.

d. Mengembangkan teknologi informasi pendidikan dan pelatihan SDM

Keuangan Negara yang berkualitas.

e. Meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan

terbaik.

Adapun kondisi struktur Organisasi Pusat BPPK yang terdapat dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah sebagai 

berikut: 
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4 Pusat 

Oalam menjalankan fungsi strategis tersebut, Kementerian 

Keuangan akan menggunakan strategi Corporate University. Corporate 

University didefinisikan sebagai strategi yang digunakan untuk mencapai 

visi dan misi Kementerian Keuangan, dengan mewujudkan link and match 

antara pembelajaran, pengelolaan pengetahuan, dan penerapan nilai-nilai 

dengan target kinerja Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh 

seluruh elemen Kementerian Keuangan dengan BPPK sebagai motor 

penggerak utama bagi SOM Keuangan Negara. Corporate University 

bertanggung jawab dalam pengembangan SOM serta peningkatan 

kapabilitas dan daya saing organisasi, sehingga Corporate University 

harus mampu go beyond training and development dalam memastikan 

bahwa ilmu yang didapatkan dapat diimplementasikan dan memiliki link 

and match dengan target kinerja Kementerian Keuangan. 

2. Urgensi Transformasi Kementerian Keuangan Corporate University.

Pada dasarnya transformasi Kementerian Keuangan Corporate 

University didasari oleh hal-hal sebagai berikut: 

a. Pengembangan SOM belum sejalan dengan strategic planning

organisasi, sehingga diperlukan pengembangan SOM yang lebih fokus

terhadap pencapaian target kinerja organisasi.
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b. Dalam rangka mendukung kinerja organ1sas1, diperlukan proses

bisnis pengembangan SDM yang lebih aplikatif, relevan/ adaptif,

mudah diakses, dan berdampak tinggi melalui penerapan

Kementerian Keuangan Corporate University.

c. Dalam rangka menciptakan learning organization untuk 

menghasilkan agen perubahan. 

d. Knowledge yang ada di Kementerian Keuangan yang ada saat ini

sangat banyak dan beragam, namun sifatnya masih tersebar dan

melekat pada orang. Dalam hal ini perlu mekanisme untuk dapat

mendokumentasikan knowledge yang ada agar knowledge tersebut

dapat dimanfaatkan dengan optimal.

e. Perkembangan teknologi memiliki konsekuensi pada pergeseran

metode pembelajaran sehingga diperlukan penyesuaian. Materi

belajar harus mudah diakses kapan saja dan dimana saja, sehingga

diperlukan online system untuk dapat menjawab tantangan tersebut.

Selain itu materi pembelajaran harus mampu dengan cepat menjawab

permasalahan dalam organisasi (just in time).
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BAB II 

KEMENTERIAN KEUANGAN CORPORA TE UNIVERSITY 

1. Perbedaan Corporate University dengan Training Center.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara training center dan 

corporate university. Perbedaan mendasar antara training center dan 

corporate university adalah pada fokus pembelajarannya. Training center 

hanya berfokus pada pemenuhan kesenjangan kompetensi individu, 

sedangkan corporate university berfokus pada strategic organization issue 

dan business performance. 

Fokus pada kesenjangan 

kompetensi individu 

Training Center 

Fokus pada strategic 

organization issue dan 

business performance 

Corporate University 

Karena corporate university memiliki tugas yang lebih berat 

dibandingkan training center, maka untuk memenuhinya corporate 

university akan menerapkan 70-20-10 learning and development model 

dari Michael Lombardo dan Eichinger (2010). Corporate university akan 

menggunakan semua jenis strategi pembelajaran pada structured 

learning, learning from other, dan workplace integrated learning, 

sedangkan badan diklat hanya menerapkan structured learning. 

Imbasnya adalah, produk dari corporate university akan menjadi lebih 

banyak, bukan hanya diklat seperti yang selama ini dikerjakan oleh 

training center. 
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Pada dasarnya seluruh pembelajaran akan diarahkan untuk 

memberikan dampak bagi visi, misi, dan sasaran kinerja Kementerian 

Keuangan. Ilustrasi penyusunan pembelajaran dan pencapaian visi, misi, 

dan sasaran kinerja organisasi dapat dilihat sebagaimana gambar berikut: 

10% 

20% 

• Sel/Le1"nlng
· StrJctur� Training

·
�

·achin�
· entering 
• eed Back 
· ommunity , f Practice 

/ntergrate� Learning at 
/work . \ 

• Project and As igment 
• Action learning Problem 

Solving
• OJT 

• Internship
· Rotasi

Proses dimulai dengan identifikasi kebutuhan pembelajaran untuk 

mengcapture kebutuhan pembelajaran yang difokuskan pada strategic 

issue dan business performance. Identifikasi Kebutuhan Pembelajaran 

begfungsi untuk memperkuat performance individu dan memperkuat 

performance organisasi. Pembelajaran distimulus dengan penguatan 

budaya belajar (learning with passion) dan pemanfaatan Knowledge 

Management. Pembelajaran yang diberikan tidak hanya difokuskan pada 

pembelajaran klasikal, namun juga melalui coaching, mentoring,feedbaclc, 

Community of Practice (CoP), project and assignment, action learning, 

problem solving, on the job training, internship, rotasi, task force. 

Jika ditinjau dari outputnya, maka perbedaan ragam pembelajaran 

di training center dan corporate university adalah sebagai berikut: 

Perbedaan Produk Training Center dan Corporate University 

Training Center Corporate University 

• Class Leaming • Class Leaming

• E-Lean1ing • E-Leaming

• Blended Leaming
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a Coaching/ Mentoring 

g Culture Change 

a Knowledge Management 

System 

g On the Job Training 

g Knowledge Sharing 

El Knowledge Management 

Working Group 

a Community of Practice 

a Expert Directory 

a Dan lain-lain 

2. Corpu Assessment.

Pada Bulan Maret 2016, telah dilakukan assessment terkait 

kesiapan implementasi Corporate University yang dilakukan terhadap 

perwakilan dari BPPK. Adapun aspek yang dinilai adalah sebagai berikut: 

a. Corpu Implementation Readiness.

Assessment ini dilakukan untuk memetakan kesiapan Kementerian

Keuangan dalam mengimplementasikan Corporate University.

b. Enterprise Leaming System Assessment.

Assessment ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh penerapan

Corporate University ditinjau dari input, process, dan output.

A. Corpu Implementation Readiness.

Assessment dilakukan terhadap delapan kluster penilaian dimana 

masing-masing kluster terdiri dari limakomponen penilaian. Dalam 

assessment terse but diperoleh nilai 60.13 (skala 1-100) dengan detail 

nilai setiap kluster sebagai berikut: 
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a. Performance Expectation memperoleh nilai 22 (skala 1-50) dengan

komponen penilaian sebagai berikut:

• Pembelajaran organisasi secara jelas sejalan dan terukur untuk

meningkatkan kinerja dan business results.

• Setiap pembelajaran dijalankan sejalan dan terukur untuk

meningkatkan kapabilitas dan kapasitas

• Pelaksanaan pembelajaran dalam pekerjaan selalu dimonitor,

dipantau, dan direview oleh stakeholder kunci untuk

memastikan hasil dan compliancenya.

• Kinerja pelaksanaan pembelajaran selalu dihargai dan

diapresiasi secara rutin.

• After action reviews/ action learning application dilakukan dalam

setiap pelaksanaan pembelajaran untuk mendapatkan lesson

learnt dan melakukan perbaikan yang terus menerus.

b. Resources to Run Leaming System memperoleh nilai 38 (skala 1-50)

dengan komponen penilaian sebagai berikut:

• Organisasi mengalokasikan dukungan finansial yang memadai

untuk menjalankan pembelajaran.

• Tersedianya fasilitas yang memadai dan mencukupi untuk

mendukung pembelajaran (ruangan, perlengkapan, akses

internet & materi).

• Informasi tersedia secara bebas untuk semua staf yang terkait

untuk mendukung pembelajaran.
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• Staf mengalokasikan waktu yang cukup untuk mengikuti dan

berpartisipasi dalam pembelajaran.

• Akses kepada customer, supplier dan organisasi lain tersedia

untuk mendukung pembelajaran.

c. The Processes - Leaming Value Chain & Leaming System

memperoleh nilai 37 (skala 1-50) dengan komponen penilaian

sebagai berikut:

• Adanya metodologi yang disepakati dan standar dalam

mendukung pembelajaran dalam organisasi.

• Metodologi pembelajaran tercakup dalam semua SOP yang

terkait untuk memastikan compliance.

• Adanya sistem yang terstruktur untuk membantu menciptakan,

menyimpan dan mengkomunikasikan pembelajaran ke seluruh

organisasi.

• Adanya "Leaming management system" yang handal yang

digunakan di keseluruhan organisasi.

• Organization Leaming Quality System secara rutin di audit dan

ditingkatkan untuk continuous improvement.

d. The People Who are Willing to Learn memperoleh nilai 31 (skala 1-

50) dengan komponen penilaian sebagai berikut:

• Semua staf terbuka terhadap aktivitas pembelajaran untuk

meningkatkan kinerja dan bersedia untuk menerapkan

program i tu segera.

• Semua staf melihat kegiatan/ aktivitas pembelajaran

bermanfaat bagi mereka secara individu maupun bermanfaat

bagi mereka di pekerjaannya.

• Semua staf mengambil tanggung-jawab atas pembelajaran

mereka, mengidentifikasikan kebutuhan pembelajaran mereka

dan meminta kesempatan untuk mendapatkan pembelajaran.

• Customer, suppliers dan staf pendukung yang terkait dalam

business value chain terlibat dan berpartisipasi dalam

menciptakan inovasi.

• Tersedianya Leaming solutions dengan expert di dalam maupun

di luar organisasi untuk sharing maupun mengajar program.

e. Leadership Commitment memperoleh nilai 25 (skala 1-50) dengan

komponen penilaian sebagai berikut:
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• Senior leaders telah menetapkan kebijakan dan arahan untuk

aktivitas pembelajaran.

• Adanya Leaming Council yang secara aktif mengendalikan,

memonitor dan mengelola aktivitas dari "Leaming Center".

• Pimpinan dalam semua level terlibat dalam identifikasi

kebutuhan pembelajaran bersama dengan pemilihan proyek

yang terkait untuk kebutuhan pembelajaran.

• Pimpinan berpartisipasi dan berkontribusi, serta mem1mpm

proyek yang terkait pembelajaran

• Pimpinan secara aktif mengembangkan staf dalam aktivitas

pembelajaran dengan menjadi trainers& coaches.

f A Senior Executive Sponsorship memperoleh nilai 24 (skala 1-50) 

dengan komponen penilaian sebagai berikut: 

• Ada dukungan dari top management yang secara aktif menjadi

champion dalam agenda "Leaming Organization".

• Top Management memiliki pengetahuan dan percaya bahwa

implementasi Corporate University sebagai inisitif strategis.

• Top Management secara aktif terlibat dalam aktivitas "People

Development" di dunia industri atau di society.

• Top Management mengetahui semua features dan kebutuhan

dalam Corporate University.

• Top Management secara aktif berpartisipasi dalam aktivitas

pengaJaran.

g. Chief Leaming Officer's Personal Capability memperoleh nilai 42

(skala 1-50) dengan komponen penilaian sebagai berikut:

• Kepala BPPK memiliki pos1s1 dan kewenangan untuk

mendorong strategi pembelajaran.

• Kepala BPPK memiliki kapabilitas (skill dan will) yang

profesional untuk mengembangkan dan mengelola proyek

Corporate University.

• Kepala BPPK memiliki energy untuk fokus dalam 

menyelesaikan proyek Corporate University. 

• Memiliki network di industri untuk membawa "expertise,

bantuan, dan pendampingan" dalam mendukung proyek

Corporate University.
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• Kepala BPPK dilihat sebagai orang dengan integritas dan etika

tinggi.

h. Leaming Technologist memperoleh nilai 22 (skala 1-50) dengan

komponen penilaian sebagai berikut:

• Kecukupan staf di "Leaming Centre" untuk mengomando dan

mengelola keseluruhan operasi Corporate University.

• Kecukupan staf di Corporate University yang secara profesional

sudah di training dan di sertifikasi dalam proses "Leaming

Value Chain".

• Kecukupan staf di Corporate University yang secara profesional

sudah di training dan di sertifikasi dalam protokol e-leaming

dan internet.

• Adanya "professional career path" yang terdefinisi secara jelas

untuk staf Corporate University.

• Staf Corporate University mendapatkan pengakuan yang sama

seperti halnya staf unit teknis.

B. Enterprise Leaming System Assessment.

Enterprise Leaming System Assessment adalah penilaian terkait

dengan keseluruhan learning value chain. Hasil assessment yang telah

dilakukan adalah sebagai berikut:

INPUT PROCESS 

7.03 

0- •l ')')

S 0- 6 99
- 7 0- 10

7.30 

OUTPUT 

t1. 73 

Pl!l!DBACK 

Enterprise Leaming System Assessment terdiri dari sepuluh kluster 

penilaian yang masing-masing terdirin dari lima komponen sebagai 

berikut: 
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a. Strategic Fit and Management Commitment.

• Arahan pembelajaran korporasi dan kebijakan pembelajaran

sudah tersedia dan terdokumentasi dengan baik.

• Adanya keterlibatan aktif dan komitmen pimpinan dalam

pembelajaran korporasi.

• Adanya sistem tata kelola untuk pembelajaran korporasi.

• Adanya struktur organisasi untuk pembelajaran korporasi.

• Tersedianya anggaran yang khusus dan mencukupi untuk

pembelajaran korporasi.

b. Leaming Function Organization.

• Ada organisasi yang jelas dan mumpun1 untuk mendukung

aktivitas yang terkait pembelajaran.

• Organisasi/unit pembelajaran dipimpin oleh seseorang yang

memiliki fungsi dan pengaruh yang menonjol.

• Organisasi/unit pembelajaran sudah dikendalikan secara baik

untuk mendukung semua aktivitas pembelajaran.

• Organisasi/unit pembelajaran sudah selaras dengan tim SOM

untuk mengintegrasikan semua kegiatan pembelajaran dengan

SOM.

• Organisasi/unit pembelajaran sudah secara rutin terlibat dan

diikutkan dalam program strategis unit bisnis.

c. Facilities and Infrastructure.

• Tersedianya fasilitas pembelajaran yang memadai.

• Fasilitas pembelajaran sudah dilengkapi secara baik untuk

mendukung pembelajaran.

• Tersedianya koneksi internet berkecepatan tinggi di tempat

pembelajaran.

• Fasilitas pembelajaran sudah menggunakan teknologi otomasi

terintegrasi, seperti Leaming Management System.

• Tersedianya sumber daya yang beragam (perlengkapan,

fasilitas, materi pembelajaran) di tempat pembelajaran.

d. Leaming Solutions.

• Tersedia katalog training yang memuat semua program training

yang ada.

• Tersedianya sistem training vendor management.
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• Tersedianya program on the job training, coaching, dan

mentoring.

• Tersedianya metode pembelajaran lain, seperti e-leaming I m

leaming.

• Tersedianya pengaj ar ( leader as teacher} yang memadai dan

cukup.

e. Leaming Technologist.

• Adanya proses seleksi dan penempatan.

• Adanya perencanaan program pergembangan dan sertifikasi

yang jelas.

• Terdapat sistem 'reward' dan 'recognition'.

• Adanya perencanaan mutasi dan rotasi.

• Adanya struktur organisasi learning center yang jelas.

f Learners. 

• Staf mengambil tanggungjawab pembelajaran.

• Staf memiliki kapabilitas pembelajaran yang tinggi.

• Adanya tingkat komitmen yang tinggi terhadap pembelajaran.

• Hasil pembelajaran selalu diaplikasikan di tempat kerja.

• Staf memiliki minat dan kapabilitas belajar melebihi scope

pekerjaan mereka.

g. Leaming Culture.

• Organisasi mendapatkan respek dan status yang tinggi dalam

hal pembelajaran di industrinya.

• Adanya aktivitas yang konstan dan berkelanjutan untuk

mempromosikan pembelajaran.

• Pimpinan menjadi role model pembelajaran.

• Adanya sistem dan struktur untuk mendukung pembelajaran.

• Pembelajaran dikaitkan dengan performance management

system & promosi.

h. Feedback.

• Adanya IKU yang jelas untuk learning centre.

• Leaming Centre diaudit dan dinilai setiap mingguan, bulanan

dan tahunan.

• Review terhadap kinerja learning centre dilaksanakan.

• Adanya feedback & evaluation yang bersifat close-looping.

http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id
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• Penggunaan visual management untuk memantau, memonitor

dan me-manage "kinerja pembelajaran".

z. Leaming Value Chain.

• Adanya metodologi yang jelas untuk mengidentifiikasikan

kebutuhan pembelajaran individu, tim dan organisasi.

• Adanya prosedur untuk desain dan pengembangan materi

pembelajaran.

• Adanya metode 'delivery dan deployment' (pengajaran dan

penerapan hasil pembelajaran) yang jelas.

• Adanya pengukuran dan evaluasi yang konsisten terhadap

dampak dari pembelajaran

• Adanya learning management and reporting system.

J· Organization Leaming Performance. 

• Adanya IKU yang jelas yang diharapkan dari dampak hasil

pembelajaran di organisasi.

• Adanya IKU yang jelas yang diharapkan dari dampak hasil

pembelajaran terhadap budaya organisasi.

• Leaming solutions selalu diukur mengenai efektivitas, efisiensi

dan dampaknya.

• Enterprise Leaming System ditinjau, diaudit dan direview secara

berkala.

• Cost of Ignorance dari organisasi dikelola dengan baik.

Seluruh komponen tersebut dinilai secara mandiri dengan rentang 

nilai 0-10 dengan rentang nilai dan karakteristiknya sebagai 

berikut: 

Nilai 

0 • 

• 

1 • 

• 

• 

2 • 

• 

• 

Penjelasan 

Sama sekali tidak ada proses. 

Organisasi tidak menyadari bahwa ada masalah yang 

perlu ditangani. 

Adanya bukti bahwa organ1sas1 telah menyadari 

adanya isu dan perlu ditangani 

Belum adanya proses yang standard 

Belum adanya pendekatan untuk me-manage . 

Adanya bukti bahwa organisasi telah menyadari 

adanya isu dan perlu ditangani. 

Belum adanya proses yang standard, tetapi hanya ada 

pendekatan ad-hoc 

Pendekatan menyeluruh pada manajemen tidak 

terarah. 
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3 

4 

5 

6 

• Proses sudah dikembangkan pada tahap dimana

prosedur yang sama tetapi dilakukan oleh orang yang

berbeda

• Tidak ada training yang formal atau komunikasi yang

standard.

• Proses sudah dikembangkan pada tahap dimana

prosedur yang sama tetapi dilakukan oleh orang yang

berbeda

• Tidak ada training yang formal atau komunikasi yang

standard.

• Tingkat ketergantungan tinggi kepada kemampuan

individu utk melakukan pekerjaan secara intuitive.

• Prosedur sudah distandardkan dan didokumentasikan

• Prosedur sudah distandardkan, didokumentasikan

dan dikomunikasikan melalui training.

• Tetapi masih tergantung kepada individu untuk

mengikuti proses ini

• Tinggi kemungkinkan bahwa perbedaan penerapan

tidak terdeteksi

• Prosedur belum canggih

• Prosedur hanya merupakan formalisasi dari praktek

yang ada sekarang

7 • Mampu memonitor dan mengukur pemenuhan /

ketaatan, serta mampu melakukan aksi apabila proses

tidak berjalan sebagaimana mestinya.

8 • Mampu memonitor dan mengukur pemenuhan /

ketaatan, serta mampu melakukan aksi apabila proses

tidak berjalan sebagaimana mestinya.

• Melakukan peningkatkan terhadap proses secara

berkelanjutan dan menyediakan 'best' / 'good' practice

• Otomasi dan penyediaan alat pendukung / tools

dilakukan secara terbatas dan terfrakmentasi

9 • Proses yang dilakukan sudah mendekati best-practice,

yang didasarkan dari hasil peningkatan secara terus

menerus dan merupakan model terbaik dari organisasi

lain yang merupakan 'benchmarked'

• Otomasi dan alat pendukung sudah dipergunakan

secara in tensif.

10 • Proses yang dilakukan sudah mendekati best-practice,

yang didasarkan dari hasil peningkatan secara terus

menerus dan merupakan model terbaik dari organisasi

lain yang merupakan 'benchmarked'

• Penggunaan Teknologi Informasi (TI) terintegrasi untuk

mengotomasi workflow.

• Penggunaan TI untuk menyediakan tools yang dapat

meningkatkan kualitas dan efektifitas.

http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id
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I· Organisasi cepat beradaptasi

3. Karakteristik Pembelajaran

Proses pembelajaran dalam kerangka Corporate University adalah sebagai 

berikut: 

a. Input.

1) Melakukan identifikasi kebutuhan pembelajaran dengan melihat

gap kinerj a organisasi.

2) Memformulasikan kurikulum yang diperlukan dalam mendukung

peningkatan kompetensi yang diperlukan.

3) Merancang action learning application untuk memastikan bahwa

lulusan dapat mempraktikkan materi yang diajarkan.

4) Merancang learning impact measurement untuk mengukur

keberhasilan pembelajaran terhadap kinerja organisasi.

b. Process.

Pembelajaran dilakukan melalui metode yang paling efektif dan efisien

dengan pemanfaatan resource seoptimal mungkin. Pembelajaran dapat

dilakukan baik dengan on class learning maupun online learning, baik

melalui coaching, mentoring, job assignment maupun metode lain yang

dapat memberikan dampak pembelajaran paling tinggi.

C. Output.

Output pembelajaran diharapkan dapat memberikan dampak sebesar

mungkin dalam pemenuhan target kinerja organisasi. Dalam

mengukur output pembelajaran, dapat dilakukan melalui beberapa

metode, diantaranya:

• Pemahaman peserta pembelajaran diukur melalui pelaksanaan

action learning application.

• Dampak dari pembelajaran akan diukur melalui evaluasi diklat dan

evaluasi pasca diklat. Pada beberapa diklat diharapkan dapat

diukur menggunakan return on training investment.

Dalam kerangka Corporate University, pembelajaran akan memiliki 

karakteristik se bagai beriku t: 

a. Applicable.

http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id
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Pembelajaran harus mudah dipelajari, diajarkan, dan diterapkan. 

Dalam memastikan pembelajaran dapat diterapkan tersebut, 

disusunlah action learning application. Selain itu perbaikan juga 

dilakukan melalui peningkatan kapasitas para pengajar melalui 

pelatihan-pelatihan yang diperlukan. 

b. Relevant.

Pembelajaran harus dilaksanakan sesuai kebutuhan, tepat sasaran,

dan kekinian. Dalam memenuhi hal tersebut, maka dilakukanlah

penyempurnaan mekanisme IKD, review kurikulum dan materi bahan

ajar secara berkala.

c. Impactful.

Pembelajaran harus dapat memberikan dampak langsung pada

peningkatan kinerja orgamsas1. Dalam mengukur dampak

pembelajaran, akan dilakukan perbaikan learning impact measurement

d. Accesible

Pembelajaran harus mudah diakses dimana, kapan, dan darimana

saja. Dalam mewujudkan pembelajaran yang accessible, maka disusun

online tools dalam Knowledge Management System sehingga materi

pembelajaran dapat diakses dengan mudah.

4. House o/Kementerian Keuangan Corporate University.

SCHOOL 

Competency 

School; 

l!'-'d�::,·;:a • Supplier

Development

School;

COLLEGE 

Al liance and 

Partnership 

Centre; 

· Organization

Culture Centre

LEARNING STRATEGY GOVERNANCE 
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1. Leaming Strategy Governance.

Merupakan penggerak dari proses berjalannya Kementerian Keuangan

Corporate University. Kementerian Keuangan Corporate University

merupakan struktur yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri

Keuangan terkait pihak yang menjalankan tata kelola Kementerian

Keuangan Corporate University.

2. Leaming Focus.

Adanya framework dari kapabilitas (skill and will) yang diprioritaskan

bagi masing-masing jabatan yang terhubung, terintegrasi dan

mendukung tujuan strategis organisasi. Leaming focus ini diturunkan

dari Analisis Kebutuhan Pembelajaran yang dilakukan di organisasi

secara menyeluruh.

3. Knowledge Management.

Merupakan suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi

atau perusahaan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan,

dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali,

diketahui, dan dipelajari di dalam organisasi.

4. Smart Leaming Infrastructure.

Merupakan infrastruktur yang diperlukan dalam menunjang proses

pembelajaran, termasuk di dalamnya Knowledge Management System.

5. School.

Merupakan unit yang menangani fungsi-fungsi yang bertujuan untuk

menciptakan efisiensi. School yang ada di Kementerian Keuangan

terdiri dari competency school dan supplier development school.

Competency school adalah unit yang fokus dalam pengembangan skill

penting yang dibutuhkan untuk mendukung strategi dan operasional

yang unggul dalam organisasi. Fungsi competency school dijalankan

oleh Pusdiklat Keuangan Umum. Sedangkan supplier development

school adalah unit yang fokus dalam memberikan pelatihan dan

sertifikasi kepada supplier agar dapat meningkatkan kualitas, dan

membantu Customer agar dapat menggunakan produk secara baik.

Fungsi supplier development school dijalankan oleh Politeknik

Keuangan Negara STAN.

6. College.

Merupakan unit yang menangani fungsi-fungsi yang bertujuan untuk

menciptakan alignment. College yang ada di Kementerian Keuangan
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Corporate University terdiri dari alliance and partnership centre dan 

organization culture centre. Alliance and partnership centre adalah unit 

yang mengembangkan kerjasama dengan intitusi eksternal. Fungsi ini 

dijalankan oleh PKN STAN melalui kerjasama dengan perguruan tinggi 

di seluruh Indonesia dan Sekretariat Sadan melalui kerjasama di 

bidang pendidikan dan pelatihan dengan berbagai institusi di dalam 

dan luar negeri. Adapun organization culture centre adalah unit yang 

menangani penanaman budaya dan nilai-nilai Kementerian Keuangan. 

Fungsi ini dijalankan oleh Pusdiklat Pengembangan SDM. 

7. Academy.

Merupakan unit yang menangani fungsi yang bertujuan untuk

menciptakan keunggulan kompetitif. Academy di Kementerian

Keuangan Corporate University terdiri dari business academy,

leadership and talent development institute, dan organizational research

centre. Business academy merupakan unit yang fokus pada bisnis

utama organisasi, yaitu terkait dengan keuangan Negara. Fungsi ini

dijalankan oleh Pusdiklat di Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Bea dan Cukai,

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pusdiklat Kekayaan Negara

dan Perimbangan Keuangan, Pusdiklat Keuangan Umum, dan PKN

STAN. Leadership and talent development institute adalah Unit yang

fokus dalam mengembangkan dan menyampaikan pembelajaran

untuk mengembangkan calon leaderdan talent masa depan. Fungsi ini

dijalankan oleh Pusdiklat PSDM. Adapun organizational research

centre adalah unit yang berfungsi sebagai window to the world dengan

melaksanakan research, benchmark studies dan pencarian sumber

pengetahuan yang kompetitif bagi organisasi dalam hal kemampuan

untuk belajar dan menggunakan kompetensi yang strategis. Fungsi ini

dijalankan oleh Sekretariat Sadan melalui jurnal BPPK, kajian

akademis, Forum Ilmiah Keuangan Negara (FIKN), dan call for paper.

8. Leaming Solution Architecture.

Merupakan solusi pembelajaran yang digunakan dalam Kementerian

Keuangan Corporate University.
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5. Staffing

a. Facilitating Skill

Facilitating Skill merupakan tenaga pengajar yang berkompeten 

sebagai pengampu mata diklat di Kemenkeu Corporate University. 

Pengajar yang berkompeten merupakan salah satu unsur yang paling 

penting dalam pembelajaran. Metode mengajar yang baik dapat 

meningkatkan kesuksesan terserapnya ilmu maupun informasi yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Facilitating skill dapat berasal dari internal maupun eskternal 

Kementerian Keuangan. Facilitating skill yang berasal dari eksternal 

Kementerian Keuangan merupakan praktisi yang memiliki kompetensi 

teknis terkait ilmu yang diampunya. Praktisi tersebut diambil dari 

Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga lain. Sementara 

itu, facilitating skill yang berasal dari internal Kementerian Keuangan 

merupakan widyaiswara atau dosen yang diangkat oleh Menteri 

Keuangan untuk menduduki jabatan fungsional sebagai pengajar 

tetap. Widyaiswara dan Dasen mendapatkan pengembangan kapasitas 

yang diarahkan satu jalur keilmuan tertentu untuk menjadi expert di 

rumpun mata diklat tersebut. 

Kementerian Keuangan mengatur pola diklat dan continuous 

professional education untuk facilitating skill yang dimiliki. Setiap 

pengajar diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pengembangan 

kompetensi yang terkait dengan rumpun mata diklat yang diampunya. 

Program ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan memberikan 

pemahaman terkini terkait rumpun keilmuan yang diampu para 

pengajar baik widyaiswara maupun dari unit teknis. Bentuk 

kegiatannya adalah rapat, kajian, penyusunan pedoman/panduan, 

serta disosialisasikan melalui program diklat dan/ atau seminar. 

b. Organizational Leaming Technology Certification.

Leaming Technologist merupakan pejabat dan pegawai Kementerian 

Keuangan yang terlibat dalam pengelolaan, pengembangan, 

penyelenggaraan, evaluasi, dan dukungan kediklatan dengan 

menggunakan teknologi pembelajaran yang dimiliki. Teknologi 

pembelajaran yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan merupakan 
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serangkaian sarana komunikasi, informasi, dan teknologi lain yang 

dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pengelolaan diklat. 

Leaming Technologist terse bar di unit-unit kerj a di lingkungan 

BPPK yaitu Sekretariat Badan, Pusdiklat, BOK, dan PKN STAN. 

Seluruh learning technologist telah melewati proses sertifikasi untuk 

mendapatkan pengakuan kompetensi sebagai pengelola diklat dan 

berhak memperoleh sertifikat atas profesi tersebut. Sertifikasi learning 

technologist meliputi serangkaian pelatihan dan pembekalan education 

and learning knowledge mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, 

hingga evaluasi diklat. Selain sertifikasi, learning technologist dibekali 

dengan softskill terkait motivasi, integritas, komunikasi, dan 

sebagainya. 

Leaming technologist yang dimiliki oleh Kemenkeu Corporate 

University terbagi menjadi: 

1) Technical learning technologist yang bertugas mengelola media

pembelajaran sebagai sarana komunikasi atau penyampaian materi

diklat.

2) Academic developer yang bertugas mendesain konten materi diklat

termasuk di dalamnya kurikulum, bahan ajar, dan materi evaluasi

diklat.

c. Penyusunan Jabatan Fungsional Baru

Oalam rangka pengembangan SOM yang tepat dan menJaga

kesinambungan Corporate University, perlu disusun jabatan

fungsional yang terkait dengan pelaksanaan knowledge management.

6. Strategi Pem.belajaran.

BPPK sebagai badan diklat yang dimiliki oleh Kementerian 

Keuangan saat ini menyampaikan materi diklat melalui traditional 

( classicaij learning dan e-leaming. Traditional learning memungkinkan 

peserta diklat melakukan tatap muka langsung dengan pengajar diklat di 

kelas. Sementara e-leaming menjadi sarana pembelajaran jarak jauh 

dengan materi diklat yang telah didigitalisasi. 

Kemenkeu Corporate University mengembangkan kompetensi SOM 

terkait keuangan negara dengan menghasilkan media pembelajaran yang 

lebih beragam dibandingkan dengan BPPK sebelum menjadi Kemenkeu 
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Corporate University. Strategi pembelajaran yang telah didesain antara 

lain: 

a. Class Leaming.

Merupakan pembelajaran dengan tatap muka di dalam kelas. Tipe

pembelajaran ini terbukti memberikan kepuasan yang tinggi kepada

para peserta diklat karena memungkinkan adanya interaksi langsung

antara peserta diklat dan dengan pengajar. Tipe classroom learning

juga dapat meminimalisasi gangguan, memungkinkan peserta untuk

melakukan diskusi isu-isu aktual di dalam kelas, serta menerima

feedback langsung dari pengajar.

b. E-Leaming.

E-leaming merupakan pembelajaran melalui Knowledge Management

System yang dimiliki oleh Kemenkeu Corporate Universityyang dapat 

dilakukan kapan pun dan dimana pun. Pihak yang membutuhkan 

ilmu terkait keuangan negara tidak perlu mengorbankan waktunya di 

kantor untuk datang ke dalam kelas. Pengguna KMS dapat mengakses 

pengetahuan yang mereka butuhkan dengan mudah dan lengkap. 

c. Blended Leaming.

Blended learning merupakan gabungan dari class learning dengan e

leaming. Peserta diklat dapat mengakses KMS sebagai pengantar tatap

muka di dalam kelas. Dengan terlebih dahulu mengakses KMS,

diharapkan peserta diklat telah memiliki pengetahuan dasar yang

dibutuhkan untuk dapat melakukan diskusi dan knowledge sharing di

dalam kelas.

d. Coaching/ Mentoring.

Kemenkeu Corporate University memfasilitasi terselenggaranya

coaching/ mentoring bagi pegawai atau pejabat yang dilakukan oleh

atasan masing-masing. Selain itu, Kemenkeu Corporate University juga

dapat menyediakan mentor dari facilitating skill yang membimbing

pegawai atau pejabat di tempat kerja masing-masing.

e. Culture Change.

Culture change merupakan upaya Kemenkeu Corporate University

dalam mengakomodasi dan bersikap reaktif kepada perubahan budaya

yang terjadi pada organisasi. Perubahan budaya organisasi segera

diikuti dengan learning culture untuk menumbuhkan budaya belajar
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di lingkungan Kementerian Keuangan melalui sosialisasi oleh 

Kemenkeu Corporate University. 

f. On the Job Training.

On the job training merupakan pembelajaran yang diberikan kepada

peserta melalui praktik langsung di tempat kerja. Metode ini

memungkinkan peserta untuk langsung dapat mengaplikasikan ilmu

yang didapatkan.

g. Knowledge Sharing.

Knowledge sharing merupakan satu hal yang mutlak dilakukan untuk

menjaga pengetahuan di organisasi. Dengan adanya sharing

knowledge an tar pegawai dan pejabat, jika terdapat pegawai/ pejabat

yang berhalangan atau berhenti bekerja, knowledge tersebut tidak

hilang dari organisasi sehingga pekerjaan yang sedang berlangsung

dapat dilanjutkan. Selain itu, dengan bertambahnya pegawai/ pejabat

yang menguasai knowledge tersebut, organisasi dapat meningkat

kualitas maupun kuantitas output-nya. Kemenkeu Corporate

University berupaya menyediakan saluran atau media untuk

keperluan knowledge sharing baik di dalam unit Eselon I maupun

antar unit Eselon I.

h. Knowledge Management (KM) Working Group.

Knowledge Management Working Group dimaksudkan untuk mengisi

Knowledge Management System dengan materi pembelajaran. Materi

pembelajaran yang dimaksud dapat berupa bahan ajar sesuai

kurikulum diklat, pengalaman, hasil knowledge sharing, tutorial, dan

berbagai knowledge lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan

kompetensi dan mempermudah penyelesaian pekerjaan.

1. Community of Practice.

Strategi ini melibatkan komunitas yang terdiri dari para pejabat dan

pegawai dengan pengalaman kerja langsung menggunakan knowledge

tertentu. Komunitas tersebut kemudian merumuskan inisiatif dan

metode terbaik dalam menyelesaikan 1su-1su terkait dengan

pekerjaannya. Perumusan inisiatif dan metode dimaksud

menggunakan metode sharing knowledge yang diperlukan dalam

penyelesaian pekerjaannya.

J. Expert Directory.
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Expert directory merupakan produk Kementerian Keuangan Corporate 

University yang berisi informasi mengenai expert di bidang keuangan 

negara yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Database tersebut 

diharapkan mampu membantu SOM keuangan negara yang 

membutuhkan informasi dalam mengembangkan kompetensi, 

menambah knowledge, dan menyelesaikan pekerjaannya. 

d. Faktor Pendukung dan Risiko

a. Pendukung Kesuksesan Corporate University.

1) Hal utama yang akan menjadi penentu utama kesuksesan

penerapan kementerian keuangan corporate university adalah

dukungan politik dari semua jajaran pimpinan di kementerian

keuangan. Oukungan penuh dari pimpinan unit eselon I selaku

dean, pejabat yang menangani pengembangan SOM di unit selaku

coordinator skill group owner (SGO), dan seluruh jajaran yang

memiliki kom petensi teknis un tuk berpartisi pasi aktif melakukan

knowledge sharing sebagai SGO.

2) Oukungan anggaran sangat diperlukan untuk memperbaiki semua

infrastruktur yang diperlukan pada Kementerian Keuangan

Corporate University, terutama infrastruktur terkait teknologi

informasi pendukung Knowledge Management System dan teknologi

pembelajaran, agar proses bisnis utama pada Kementerian

Keuangan Corporate University bisa dilaksanakan sebagaimana

yang sudah direncanakan.

3) Sinkronisasi antara Strategic Human Capital Management, Strategic

Leaming and Development, dan Strategi Bisnis Unit Eselon I.

b. Risiko yang dihadapi pada saat implementasi Kementerian Keuangan

Corporate University.

Risiko Mitigasi 

Resistensi stakeholder terhadap Menciptakan engagement dengan unit 

implementasi Corpu stakeholder 

Perubahan budaya di internal • Menyusun dan 
Kementerian Keuangan dalam mengim plemen tasikan strategi 
melaksanakan proses learning with internalisasi learning with passion 
passion • Menyusun quick win

Infrastruktur (IT) belum menjangkau Penambahan infrastuktur IT yang 
seluruh level stakeholder Kementerian mendukung knowledge management 

Keuangan Corporate Universit_l/ system 
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BAB III 

LANGKAH-LANGKAH MENUJU 

KEMENTERIAN KEUANGAN CORPORA TE UNIVERSITY 

1. Penetapan Logo Kementerian Keuangan Corporate University

Identitas merupakan hal yang penting dalam membentuk citra sebuah

organisasi. Dalam rangka melakukan rebranding Kementerian Keuangan

Corporate University, telah disusun logo yang ditetapkan dalam

Keputusan Menteri Keuangan 563/KMK.011/2017 tentang Logo

Kementerian Keuangan Corporate University sebagai berikut:

Kemenl<..ea 
Corporate University 

Arti Logo: 

>- Huruf C melambangkan Corporate. 

>- Huruf U melambangkan University. 

>- Bentuk dasar heksagonal seperti sarang lebah melambangkan 

semangat efisiensi dan sinergi dalam bekerja. 

>- Warna biru melambangkan profesionalisme, kredibilitas, dan 

in tegri tas. 

>- Warna kuning melambangkan optimisme dan semangat. 

>- Mode multiply (perpaduan warna yang bertumpuk sehingga 

menghasilkan warna yang lebih gelap) mempunyai maksud sinergitas 

dalam unit-unit di Kementerian Keuangan. 
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2. Perbaikan Mekanisme Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD)

Definisi 

Urgensi 

Risiko 

IKD adalah mekanisme yang dilaksanakan untuk 

dapat mengetahui kesenjangan kompetensi 

organisasi, baik yang berasal dari personal 

competency, strategic issue, maupun business 

performance. Dal am IKD berbasis Corporate 

University, yang selanjutnya disebut Analisis 

Kebutuhan Pembelajaran (AKP), identifikasi akan 

le bih difokuskan pada strategic issue dan business 

performance dan akan diubah menjadi Analisis 

Kebutuhan Pembelajaran. 

Saat ini telah ada Peraturan mengenai AKP, yaitu 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

37 /PMK.01/2014 tentang Pedoman Identifikasi 

Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar di 

Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam 

peraturan tersebut, IKD yang ada hanya berfokus 

pada kesenjangan kompetensi individu. Dalam 

konsep Corporate University, AKP harus lebih 

berfokus pada hal-hal yang bersifat strategi, yaitu 

strategic issue dan business performance, sehingga 

perubahan mekanisme AKP mutlak diperlukan 

untuk menciptakan link and match antara diklat 

yang diberikan dengan kebutuhan organisasi. 

Dalam hal tidak dilakukan perbaikan AKP, maka 

identifikasi diklat yang dihasilkan hanya 

memenuhi kesenjangan kompetensi individu yang 

tidak selalu sesuai dengan strategic issue dan 

business performance need organisasi. 

• Ketepatan pemilihan model AKP sesuai dengan

tuntutan Corporate University;

• Sulitnya penyusunan dan pengesahan PMK.

• Pemahaman petugas AKP terkait dengan

konsep AKP dan tugas fungsi Unit Eselon I;
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Mitigasi 

Kondisi 

yang 

Diharapkan 

Target 

Aktivitas 

Kunci 

• Resistensi dari para pemangku kepentingan

karena merasa bahwa AKP yang disusun tidak

dapat dijalankan;

• Penyelenggaraan Focused Group Discussion

(FGD) antar Kabid Renbang dan juga pakar

terkait AKP yang hendak dikembangkan untuk

merumuskan konsep AKP yang tepat;

• Pelatihan/workshop bagi petugas AKP agar

mampu memahami tatacara AKP yang efektif;

• Mengundang stakeholder terkait dalam 

pembahasan mekanisme AKP;

• Tetap menggunakan peraturan lama dengan

sedikit modifikasi tanpa harus melanggar

aturan yang masih berlaku.

Link and match antara diklat yang diberikan 

dengan target kinerja organisasi. 

Implementasi AKP dengan pola baru 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara training 

center dan corporate university. Training center 

hanya berfokus pada pemenuhan gap kompetensi 

agar pegawai bisa memenuhi standar kompetensi 

untuk melakukan pekerjaan tertentu, sedangkan 

corporate university berfokus pada hal yang 

sifatnya strategis yang diidentifikasi melalui 

strategic issue dan business performance. Oleh 

sebab itu, fokus pertama yang harus diperbaiki 

adalah proses bisnis utama kediklatan yang terdiri 

dari perencanaan dan pengembangan, 

penyelenggaraan, serta evaluasi pembelajaran. 

Sebagai pembenahan perencanana diklat, BPPK 

bermaksud untuk menyempurnakan PMK IKD 

saat ini. IKD dalam PMK 37 /PMK.01/2014 belum 

fokus pada strategi organisasi. Adapun aktivitas 

kunci yang akan dilaksanakan adalah sebagai 

berikut: 
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1) Penyusunan Konsep AKP

Kegiatan m1 dilaksanakan dengan

menyelenggarakan rapat-rapat internal BPPK

dan FGD dengan Unit Eselon I di lingkungan

Kementerian Keuangan. AKP m1 disusun

berdasarkan kesenjangan kinerja organisasi

terhadap tujuan strategis organisasi dan

organisasi. Selain itu AKP ini diupayakan untuk

tetap mengakomodasi kebutuhan pemenuhan

kompetensi individu terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi. Timeline akan disesuaikan

dengan siklus penganggaran sehingga konsep

penganggaran berbasis kinerja benar-benar

dapat diterapkan.

2) Pengusulan konsep PMK tentang AKP

Kegiatan m1 dilaksanakan dengan

mengusulkan konsep PMK AKP kepada Menteri

Keuangan untuk ditetapkan.

3) Pelatihan AKP bagi tenaga kediklatan.

Mengingat pentingnya kompetensi baik teknis

pelaksanaan AKP dan Juga perlunya

pemahaman terkait kompetensi unit Eselon I

maka diperlukan bagi staf perencanaan dan

pengembangan diklat dan Widyaiswara yang

akan terlibat dalam pelaksanaan AKP.

4) Piloting penggunaaan AKP

Sebelum AKP dilaksanakan oleh seluruh unit

Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan,

dilakukan piloting terlebih dahulu di 1 atau 2

unit Eselon I.

5) Implementasi AKP

Implementasi AKP dilaksanakan di seluruh Unit

Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan

pada Tahun Anggaran 2018.

6) Evaluasi atas Implementasi AKP
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Setelah dilaksanakan AKP maka perlu 

dilakukan evaluasi apakah AKP yang sudah 

diujicobakan sesuai dengan harapan dan untuk 

mereview apabila ada hal-hal yang perlu 

diperbaiki dan ditingkatkan agar hasil AKP 

benar-benar sesuai dengan standar AKP 

Kemenkeu Corporate University. 

3. Perbaikan Mekanisme Penyusunan Kurikulum.

Oefinisi Perbaikan mekanisme kurikulum akan 

Urgensi 

dilaksanakan dengan memasukan Instructional 

System Design (ISO). ISO adalah sistem atau 

prosedur untuk mengembangkan program 

pendidikan dan pelatihan secara konsisten dan 

dapat diandalkan. Proses desain pembelajaran 

merupakan proses yang kompleks yang 

memerlukan kreativitas, peran aktif, dan terus 

dikembangkan secara berulang oleh institusi 

pendidikan. 

Saat ini telah terdapat dokumen yang mengatur 

terkait dengan penyusunan kurikulum, yaitu 

Surat Edaran Nomor SE-32/MK.12/2013 tentang 

Ketentuan 

Kurikulum 

dan 

Oiklat 

Mekanisme Penyusunan 

di Lingkungan Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

Surat Edaran tersebut selama ini telah 

dilaksanakan, namun dirasakan kurikulum yang 

telah dikembangkan masih belum memenuhi 

kebutuhan dan tuntutan stakeholder akan desain 

diklat yang berkualitas dan impactful. Selain itu, 

jika ditinjau dari segi legal, mekanisme 

penyusunan kurikulum diklat harus ditetapkan 

dalam Peraturan Kepala BPPK. Hal m1 

dikarenakan Surat Edaran yang saat ini ada hanya 

berlaku untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala 

BPPK. Saat ini perlu dikembangkan konsep desain 
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Risiko 

Mitigasi 

Kondisi 

yang 

Diharapkan 

Target 

Aktivitas 

Kunci 

kurikulum yang akan dijadikan standar bagi BPPK 

sebagai Kementerian Keuangan Corporate 

University untuk menjawab tantangan akan 

kebutuhan diklat yang tepat sesuai kebutuhan 

orgamsas1. 

• Resistensi dari para pemangku kepentingan

karena merasa sistem ISD yang diterapkan

melalui proses yang rumit dan berbeda dengan

sistem yang sekarang berjalan sehingga

terkesan rumit dan sulit;

• Dalam hal kompetensi penyusun kurikulum

diperlukan kompetensi yang tinggi terkait

substansi dan mekanisme penyusunan

kurikulum. Penyusun kurikulum harus paham

dalam membaca hasil IKD dan selanjutnya

menuangkan dalam kurikulum yang tepat

sesuai kebutuhan pengguna.

• Melatih dan mendidik widyaiswara dan staf

BPPK terkait penyusunan ISD yang berkualitas;

• Meningkatkan kompetensi teknis dari para

penyusun kurikulum sesua1 dengan

kompetensi teknis yang diampu;

• Melibatkan SGO / stakeholder yang mempunyai

pemahaman terkait kompetensi teknis dalam

penyusunan ISO.

Link and match antara kurikulum diklat yang 

dibuat dengan, kemampuan mendeliver outcome 

yang hendak dicapai dan dengan kebutuhan 

organisasi sesuai dengan Renstra dan Renja unit 

eselon I. 

Keberhasilan penerapan ISD sesua1 dengan 

standar Kementerian 

University. 

Keuangan Corporate 

Sebagai pembenahan awal dalam perencana 

diklat, BPPK bermaksud untuk menyusun 

kurikulum diklat yang mampu menggambarkan 
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proses diklat mulai dari analisis kebutuhan 

kompetensi, pelaksanaan diklat, materi, pengajar, 

metode evaluasi, serta kemungkinan implementasi 

kompetensi yang diajarkan. Adapun aktivitas 

kunci yang akan dilaksanakan adalah sebagai 

berikut: 

1) Penyusunan Standar Konsep ISD pola

Corporate University.

Kegiatan 1m dilaksanakan dengan

menyelenggarakan rapat-rapat internal BPPK

dan FGD dengan unit eselon I di lingkungan

Kementerian Keuangan. ISD pola baru ini

disusun berdasarkan kesenjangan kurikulum

diklat dan tujuan diklat dengan kinerja

organisasi terhadap tujuan strategis organisasi.

Selain itu ISO ini diupayakan untuk sekaligus

mempersiapkan calon pengajar dan bahan ajar

yang tepat, kompetensi yang hendak dicapai,

cara pengukuran hasil pembelajaran,

implementasi hasil pemebelajaran serta

dampak dari hasil training. ISD yang hendak

dikembangkan menggnakan pendekatan

Analysis, Design, Development, Implementation,

Evaluation (ADDIE), namun dengan tambahan

pengukuran hasil belajar yang tepat dan

memastikan hasil training diimplementasikan

setelah peserta training kembali ke kantor asal.

Selain itu perlu dikembangkan juga action

learning application untuk memastikan bahwa

pembelajaran yang diberikan dapat

diaplikasikan.

2) Pelatihan Penyusunan ISO model Corporate

University.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan

pelatihan bagi staf renbang dan widyaiswara

dalam penyusunan ISD model Corporate
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University. Kegiatan 1m dilaksanakan sekitar 

bulan Mei 201 7 setelah konsep ISD disetujui 

dan dipastikan reliabilitasnya. 

3) Piloting penyusunan ISD model Corporate

University.

Sebelum ISD pola Corporate University baru

dilaksanakan oleh seluruh Pusdiklat diseluruh

BPPK, dilakukan piloting terle bih dahul u pada 1

atau 2 diklat masing-masing Pusdiklat. Piloting

ini direncanakan dilaksanakan selama 6 bulan

dari Juli s.d. Desember 201 7. Kegiatan ini

membutuhkan waktu yang agak panjang

karena diharapkan mampu mengcapture

implementasi hasil diklat pada unit eselon I.

4) Implementasi ISD pola baru dan evaluasi hasil

penerapan ISD.

Implementasi ISD pola baru dilaksanakan di

seluruh Pusdiklat dan BDK untuk diklat yang

memenuhi syarat di lingkungan Kementerian

Keuangan pada Tahun Anggaran 2018. Dalam

tahap ini dipilih diklat yang memenuhi kriteria

ISD sesuai dengan standar Corporate University

dan dikerjakan dengan memperhatikan kaidah

kaidah yang harus dipenuhi agar diklat dapat

berj alan sesuai dengan standar yang telah

disepakati dan ditetapkan.

5) Evaluasi atas Implementasi ISD. Setelah

dilaksanakan ISD maka perlu dilakukan

evaluasi apakah ISD yang sudah diujicobakan

sesuai dengan harapan dan untuk mereview

apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan

ditingkatkan agar hasil ISD benar-benar sesuai

dengan standar ISD Kementerian Keuangan

Corporate University.
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4. Perbaikan ketentuan penyelenggaraan diktat (Improvement of

Delivery& Deployment).

Definisi 

Urgensi 

Risiko 

Mitigasi 

Program m1 bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan diklat dan sertifikasi 

kompetensi. Metode penyelenggaraan 

pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk 

melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan 

yang didalamnya mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap perilaku. Dalam 

penyelenggaraan akan diberikan action learning 

application, yaitu penugasan yang diberikan 

setelah pembelajaran untuk memastikan bahwa 

pembelajaran yang diberikan dapat diaplikasikan. 

Kebutuhan dari unit pengguna dalam hal 

peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap perilaku pegawai di Kementerian Keuangan, 

maka diperlukan adanya perbaikan dalam metode 

penyelenggaraan pembelajaran kediklatan. Metode 

pembelajaran yang dapat mengakomodasi 

kebutuhan pengguna dan sedapat mungkin 

mengurangi kendala dari unit pengguna dengan 

metode metode pembelajaran yang semakin 

beragam dan mengikuti perkembangan teknologi 

dan informasi saat ini. 

• Resistensi siswa terhadap perubahan budaya

belajar berbasis Corporate University;

• Membutuhkan perubahan budaya belajar dari

SGO;

• Belum siapnya sarana prasarana pendukung

baik pengguna maupun penyelenggara;

• Harus ada dukungan dari unit asal peserta

diklat agar metode baru bisa dijalankan dengan

baik.

• Dukungan dan komitmen pimpinan unit baik

dari unit pengguna maupun dari unit

penyelenggara;
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Kondisi 

yang 

Diharapkan 

Target 

Aktivitas 

Kunci 

• Dibutuhkan sosialisasi terkait dengan pola

pembelajaran ke unit pengguna;

• Adanya uji coba metode baru pembelajaran

untuk diklat-diklat tertentu

Terselenggaranya diklat yang ef ektif dengan 

tingkat penyerapan materi yang tinggi 

Peraturan kepala BPPK tentang pedoman/ 

mekanisme penyelenggaraan pembelajaran dan 

SOP penyelenggaraan pembelajaran berbasis 

Corpu 

Siklus penyelenggaraan pembelajaran (diklat) 

merupakan tahapan eksekusi dari proses 

sebelumnya (perencanaan dan pengembangan), 

proses ini memegang peran yang sangat penting 

dalam mengawal proses delivery dan transfer 

knowledge agar tersampaikan dengan maksimal 

sesuai tujuan pembelajaran. Se bagai perbaikan 

penyelenggaraan pembelajaran (diklat), BPPK 

bermaksud untuk menyempurnakan mekanisme 

dan SOP penyelenggaraan pembelajaran (diklat) di 

lingkungan BPPK. Adapun aktivitas kunci yang 

akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1) Penyempurnaan mekanisme penyelenggaraan

pembelajaran.

Kegiatan m1 dilaksanakan dengan

menyelenggarakan FGD, rapat-rapat internal

BPPK dan benchmark best practice mekanisme

penyelenggaraan pembelajaran yang telah

dilaksanakan oleh Corporate University lain.

Melakukan perbaikan atau penyusunan

mekanisme penyelenggaraan pembelajaran

berdasarkan hasil FGD dan benchmark dengan

memperhatikan efektivitas pembelajaran yang

disesuaikan dengan jenis atau aktivitas

aktivitas khusus (praktik/ simulasi/ observasi/
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eksperimen) yang ada dan melekat pada 

masing-masing penyelenggaraan pembelajaran 

(diklat). Hal ini dilakukan untuk menentukan 

metode pembelajaran dan evaluasi yang paling 

sesuai untuk penyelenggaraan pembelajaran. 

2) Penetapan peraturan tentang penyelenggaraan

pembelajaran dalam Peraturan Kepala Badan.

Kegiatan dilaksanakan dengan

mengusulkan konsep Peraturan Kepala Sadan

tentang Pedoman/Mekanisme Penyelenggaraan

Pembelajaran (Diklat) serta usulan perbaikan

dan penyusunan SOP penyelenggaraan

pembelajaran.

3) Implementasi peraturan tentang 

penyelenggaraan pembelajaran.

5. Perbaikan Mekanisme Learning Impact Measurement

Definisi 

Urgensi 

Evaluasi pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri 

Sipil adalah kegiatan untuk menentukan 

kemajuan pendidikan dan pelatihan dibandingkan 

dengan tujuan yang telah ditentukan dan usaha 

untuk memperoleh informasi bagi penyempurnaan 

program pendidikan dan pelatihan. 

Saat ini telah terdapat Peraturan mengenai 

Evaluasi dan Rekomendasi, yaitu Peraturan Kepala 

Sadan Nomor PER 1/PP/2012 tentang Pedoman 

Evaluasi dan Rekomendasi Diklat di Lingkungan 

Kementerian Keuangan. Evaluasi terhadap peserta 

saat ini dilakukan setelah peserta mengikuti proses 

pembelajaran dan hanya melibatkan 

pengajar / instruktrur dalam menilai peningkatan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dalam 

konsep Corporate University, evaluasi pembelajaran 

harus lebih dapat menggambarkan peningkatan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap di unit 

kerjanya sehingga unit kerja dapat terlibat 
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Risiko 

Mitigasi 

Kondisi 

yang 

Diharapkan 

Target 

Aktivitas 

Kunci 

langsung dalam proses evaluasi pembelajaran. 

Perubahan mekanisme evaluasi terse but 

diperlukan agar menghasilkan alumni diklat yang 

sesuai dengan kebutuhan organisasi dan terdapat 

link and match antara peningkatan kompetensi 

yang didapat pada saat diklat dengan target 

organisasi serta dapat menjadi penggerak proses 

pembelajaran dalam organisasi. 

Resistensi dan komitmen dari para pemangku 

kepentingan 

Mengundang stakeholder terkait dalam 

pembahasan mekanisme evaluasi pembelajaran 

Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang sesuai dengan kebutuhan organisasi 

Konsep Peraturan Kepala Badan tentang Pedoman 

Evaluasi dengan pola baru 

Adapun aktivitas kunci yang akan dilaksanakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan konsep evaluasi pembelajaran pola

baru.

Kegiatan m1 dilaksanakan dengan

menyelenggarakan rapat-rapat internal BPPK

dan FGD dengan Unit Eselon I di lingkungan

Kementerian Keuangan. Evaluasi Pembelajaran

pola baru ini disusun berdasarkan kesenjangan

kinerja organisasi terhadap tujuan strategis

organisasi dan organisasi. Selain itu Evaluasi

Pembelajaran 1m diupayakan untuk tetap

mengakomodasi kebutuhan 

kompetensi individu terhadap 

pemenuhan

pelaksanaan

tugas dan fungsi. Timeline akan disesuaikan

dengan siklus penganggaran sehingga konsep

penganggaran berbasis kinerja benar-benar

dapat diterapkan.
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2. Pengusulan konsep Peraturan Kepala Badan

tentang Pedoman Evaluasi Pembelajaran pola

baru.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengusulkan

konsep Peraturan Kepala Badan tentang

Pedoman Evaluasi Pembelajaran pola baru

kepada Kepala BPPK untuk ditetapkan.

3. Piloting penggunaaan evaluasi pembelajaran

pola baru.

Sebelum evaluasi pembelajaran pola baru

dilaksanakan oleh seluruh Pusdiklat maupun

BDK di lingkungan Badan Pendidikan dan

Pelatihan Keuangan, dilakukan piloting terlebih

dahulu di 1 atau 2 Pusdiklat atau BDK.

4. Implementasi evaluasi pembelajaran pola baru

Implementasi evaluasi pembelajaran pola baru

dilaksanakan di seluruh Pusdiklat dan BDK

6. Learning Quality System.

Definisi 

Urgensi 

Leaming quality system adalah mekanisme 

sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan yang 

diselenggarakan oleh BPPK selaku penyelenggara 

pendidikan dan pelatihan untuk memastikan 

terpenuhinya diklat yang terstandardisasi 

dengan kualitas yang terjaga dalam memenuhi 

kepuasan peserta diklat dan mencapai target 

kinerja dari Eselon I di Kementerian Keuangan. 

Saat ini BPPK menyelenggarakan diklat yang 

dibutuhkan oleh unit Eselon I dengan evaluasi 

penyelenggaraan diklat untuk mengukur 

kepuasan peserta diklat dan evaluasi pasca diklat 

untuk menilai peningkatan kompetensi alumni 

diklat. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai 

bahan masukan dalam penyempurnaan 

perangkat diklat termasuk kurikulum, bahan 

ajar, dan sarana prasarana. 
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Risiko 

Mitigasi 

Sebagai unit Eselon I di Kementerian Keuangan 

yang diberi kewenangan dalam menjawab 

kebutuhan organisasi akan sumber daya 

manusia yang kompeten, BPPK memiliki 6 Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan serta 12 Balai Diklat 

sebagai Unit Pelaksana Teknis penyelenggara 

diklat. Masih terdapat beberapa aspek yang 

belum distandardisasi dalam pelaksanaan diklat 

di BPPK dimana Pusdiklat membuat bentuk yang 

khas terkait banyak hal yang disampaikan 

kepada peserta diklat. Keadaan itu menyebabkan 

adanya perbedaan kualitas diklat yang dihasilkan 

satu Pusdiklat dengan Pusdiklat lain atau satu 

BDK dengan BDK lain. 

Kemenkeu Coporate University membutuhkan 

penJam1nan mutu yang mengikat proses 

penyelenggaraan diklat di BPPK dari mulai 

perencanaan, penyelenggaraan, hingga evaluasi. 

Tanpa adanya suatu standar, produk yang 

dihasilkan BPPK akan sulit dikontrol kualitasnya. 

Selain itu, peserta diklat akan merasakan 

layanan yang berbeda-beda di tiap unit 

penyelenggara diklat. Hal tersebut tentunya 

mengurang1 prof esionalisme BPPK yang 

seharusnya justru meningkat seiring dengan 

tuntutan unit pengguna yang semakin kompleks. 

· • Resistensi dari Pusdiklat dan BDK karena

merasa bahwa perangkat diklat yang dimiliki 

telah sesuai; 

• Sulitnya mengeliminasi perbedaan dalam

menyusun dokumen standar yang harus

diikuti oleh seluruh Pusdiklat dan BD K.

· • Melibatkan seluruh Pusdiklat dan BDK dalam

mendesain standar yang harus dipenuhi 

dalam penyelenggaraan diklat; 
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Kondisi yang 

Diharapkan 

Target 

Aktivitas 

Kunci 

• Melakukan piloting untuk memastikan

kesesuaian standar dengan kondisi BPPK dan

keputusan unit pengguna.

Terpenuhinya proses bisnis yang seragam di 

seluruh unit kerja BPPK dengan standar yang jelas 

untuk memastikan diklat yang disampaikan 

selalu memenuhi kualitas yang ditetapkan. 

Peraturan Kepala Badan tentang Leaming Quality 

Sytem 

Belum terdapat standar mutu mutakhir yang 

mengikat proses penyelenggaraan diklat di unit 

kerja yang ada di BPPK. SOP yang ada belum 

mampu menyeragamkan proses bisnis yang 

homogen di seluruh Pusdiklat dan seluruh BOK. 

Diperlukan dokumen mutu yang menjadi acuan 

dalam penyelenggaraan diklat dengan standar 

kualitas tertentu yang menjadi ciri khas BPPK 

dengan penyempurnaan berkelanjutan. 

• Penerapan manajemen mutu akan dilakukan

oleh seluruh unit kerja yang ada di bawah

BPPK mulai dari Pusdiklat sebagai unit

penghasil diklat, BDK sebagai unit 

penyelenggara diklat, hingga Sekretariat 

sebagai unit pendukung di BPPK. 

• Penerapan manajemen mutu akan melibatkan

proses penyusunan manual mutu,

pelaksanaan proses bisnis, audit, evaluasi,

dan rekomendasi.

• Penerapan manajemen mutu akan dilakukan

di Pusdiklat, Balai Diklat, PKN STAN, dan

Sekretaria Badan.

• Penerapan manajemen mutu akan

dilaksanakan sepanjang tahun anggaran

dalam semua proses bisnis yang ada di BPPK.

• Penerapan manajemen mutu dilakukan untuk

memastikan diklat yang dihasilkan BPPK telah
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memiliki kualitas yang sesuai dengan standar 

yang ditetapkan oleh BPPK berdasarkan 

kebutuhan unit pengguna. 

Aktivitas kunci yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1) Penyusunan Manual Mutu, Rencana Mutu,

Kebijakan Mutu, dan Prosedur Pengendalian

Kegiatan 1m akan dilaksanakan dengan

menyelenggarakan rapat-rapat internal BPPK

dan FGD dengan unit eselon I di lingkungan

Kementerian Keuangan. Manual Mutu,

Rencana Mutu, Kebijakan Mutu, dan Prosedur

Pengendalian disusun berdasarkan

kebutuhan unit pengguna yang disesuaikan

dengan standar pelaksanaan diklat yang

menjadi sasaran BPPK. Selain itu penyusunan

dokumen-dokumen mutu tersebut juga akan

melibatkan studi banding terhadap sistem

pengendalian mutu di Corporate University

lain. Timeline akan disesuaikan dengan

kalender diklat dan rencana pengembangan

knowledge management sehingga manual

mutu benar-benar dapat dijalankan.

2) Pengusulan konsep Peraturan Kepala Badan

tentang Manual Mutu, Rencana Mutu,

Kebijakan Mutu, dan Prosedur Pengendalian.

Kegiatan 1n1 dilaksanakan 

mengusulkan konsep Peraturan 

Kepala Badan untuk ditetapkan. 

dengan 

kepada 

3) PUoting Penerapan Manajemen Mutu 

Sebelum sistem manajemen mutu 

dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di 

lingkungan BPPK, dilakukan piloting terlebih 

dahulu di Sekretariat, beberapa Pusdiklat, dan 

beberapa BDK. 
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4) Penyempurnaan Manual

Mutu, Kebijakan Mutu, 

Pengendalian 

Mutu, 

dan 

Rencana 

Prosedur 

Sejalan dengan dilakukannya piloting, segala 

sesuatu yang belum sesuai atau berpotensi 

menjadi penghambat implementasi 

manajemen mutu diidentifikasi. 

5) Penetapan Peraturan Kepala 

Peraturan Kepala Sadan.

6) Implementasi manajemen mutu.

Sadan 

7. Menetapkan struktur governance Kementerian Keuangan Corporate

University.

Definisi 

Urgensi 

Risiko 

Mitigasi 

Kondisi yang 

Diharapkan 

Struktur governance Kemenkeu Corporate 

University adalah susunan peran dan tugas dari 

pihak-pihak yang terlibat dan berperan kunci 

dalam penerapan Kemenkeu Corporate University. 

Implementasi Kemenkeu Corporate University 

membutuhkan peran dan sinergi dari seluruh 

Unit Eselon I di lingkungan Kementerian 

Keuangan. Penetapan struktur governance 

Kemenkeu Corporate University diperlukan agar 

peran dan tanggung jawab dari masing-masing 

pihak yang terlibat dalam penerapan Kemenkeu 

Corporate University tersebut menjadi jelas 

sehingga implementasi Kemenkeu Corporate 

University dapat berjalan lancer 

Resistensi dari para pihak karena terdapat 

penambahan peran disamping tugas pokok 

Menjelaskan secara jelas peran dan tanggung 

jawab masing-masing pihak sehingga menyadari 

bahwa tambahan peran tersebut memberikan 

manfaat yang besar bagi Kementerian Keuangan 

Koordinasi yang harmonis antara pihak terkait 

sehingga masing-masing peran dapat dijalankan 

dengan baik 
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Target 

Aktivitas 

Kunci 

KMK tentang Struktur governance Kemenkeu 

Corporate University 

Untuk mendukung implementasi Kemenkeu 

Corporate University, perlu adanya struktur 

governance yang melibatkan seluruh Unit Eselon 

I. Peran dan tanggungjawab dari masing-masing

pihak perlu diuraikan secara jelas. Adapun 

aktivitas kunci yang akan dilaksanakan adalah 

se bagai beriku t: 

1) Penyusunan konsep struktur governance

Kemenkeu Corpu.

Konsep struktur governance Kemenkeu Corpu

disusun berdasarkan ref erensi dan hasil

benchmark di perusahaan-perusahaan yang

telah menerapkan konsep Corporate

University, baik di dalam maupun luar negeri.

2) Pembahasan dengan seluruh unit eselon I.

Agar seluruh pihak yang terkait dengan

implementasi Kemenkeu Corporate University

mengetahui peran masing-masing serta 

memiliki komitmen untuk turut 

mensukseskan implementasi Corporate 

University, maka perlu dilakukan 

pembahasan dari konsep struktur governance 

Kemenkeu Corpu tersebut dengan melibatkan 

seluruh unit eselon I. 

3) Finalisasi konsep.

Hasil kesepakatan terkait peran dan tanggung

jawab masing-masing pihak difinalisasi dan

dituangkan dalam bentuk format KMK.

4) Pengusulan dalam KMK.

Setelah konsep struktur governance

Kemenkeu Corpu dibahas dan disepakati oleh

seluruh pihak terkait serta difinalisasi, maka

struktur governance tersebut diusulkan
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8. Manajemen Talenta

Definisi 

Urgensi 

Risiko 

Mitigasi 

Kondisi yang 

Diharapkan 

Target 

penetapannya dalam bentuk KMK untuk 

mendapatkan penetapan Menteri Keuangan. 

5) Penetapan dalam KMK.

Struktur Governance Kemenkeu Corporate

University ditetapkan melalui KMK.

Manajemen talenta adalah wadah pembinaan 

talent dalam rangka pengembangan dan evaluasi 

yang disertai dengan penghargaan bagi talent 

yang bersangkutan. Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen 

Talenta Kementerian Keuangan bertujuan untuk 

mendapatkan dan mempersiapkan pegawa1 

terbaik untuk menduduki jabatan target yang 

setingkat lebih tinggi dengan ruang lingkup 

meliputi talent untuk Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan 

Pengawas. Manajemen Talenta di BPPK 

mengimplementasikan PMK tersebut di tingkat 

Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas 

serta mengaplikasikannya dalam proses 

pencarian talent untuk Jabatan Fungsional 

Dasen dan Wisyaiswara. 

Mengembangkan SDM terbaik di lingkungan 

Kementerian Keuangan. 

Ketidakselarasan dengan kebijakan human 

capital management. 

Koordinasi intensif dengan unit yang menangani 

human capital management. 

Pengembangan SDM potensial di lingkungan 
Kementerian Keuangan 

Pedoman manajemen talenta 
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Aktivitas 

Kunci 

1) Analisis Kebutuhan Calon Talent.

Tahapan ini merupakan proses penentuan

jumlah talent yang akan dipersiapkan untuk

mengisi jabatan fungsional Widyaiswara/

Dasen. Data jumlah kebutuhan Widyaiswara/

Dasen diperoleh berdasarkan data yang

disampaikan oleh unit-unit di lingkungan

BPPK dan PKN STAN kemudian diselaraskan

dengan data yang terdapat di Subbagian

Administrasi J abatan Fungsional.

2) Identifikasi Calon Talent.

Pada tahapan m1, mulai dilaksanakan 

pemilihan talent berdasarkan seleksi 

administrasi, kuesioner peminatan, dan 

Assessment Center. 

3) Pengembangan Talent

Calon talent yang telah diseleksi melalui

tahapan identifikasi talent kemudian akan

memasuki tahap pengembangan.

4) Eval uasi Cal on talent.

Evaluasi calon talent merupakan tahap

pengukuran kesiapan calon talent untuk

ditempatkan pada jabatan fungsional

Widyaiswara/Dosen. Pada tahap ini dilakukan

pemetaan calon talent dengan menggunakan

kuesioner dan Box Pemetaan Talent

Fungsional untuk mengetahui sejauh mana

minat dan kesiapan seseorang untuk menjadi

Widyaiswara/ Do sen.

9. Menginisiasi retired faculty program dan leader as teacher.

Definisi Retired Faculty Program adalah kapitalisasi 

pengetahuan, khususnya tacit knowledge, yang 

dimiliki oleh para pegawai/pejabat senior yang 

memiliki kompetensi khusus. 
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Urgensi 

Risiko 

Mitigasi 

Leader as teacher adalah trans/ er knowledge, 

wisdom, dan pengalaman para pimpinan kepada 

para pegawai Kementerian Keuangan. 

Para pimpinan dan pegawai senior memiliki 

pengetahuan dan pengalaman dalam bentuk tacit 

knowledge yang apabila tidak ter-capture dapat 

hilang dari Kernen terian Keuangan. 

Program retired faculty program dan leader as 

teacher memastikan tacit knowledge yang dimiliki 

para pegawai senior maupun para pimpinan di 

Kernen terian Keuangan dapat terj aga/ tersim pan 

dengan baik sehingga pengetahuan tersebut 

menjadi explicit knowledge yang dapat digunakan 

untuk kemajuan Kementerian Keuangan. 

Wisdom dan pengalaman dari pimpinan bisa 

mendorong para pegawai Kementerian Keuangan 

menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik dan 

juga berperilaku lebih bijak dalam kondisi 

apapun 

· • Waktu yang dimiliki para pegawai senior dan

pimpinan di Kementerian Keuangan; 

• Pengetahuan yang tertangkap tidak memenuhi

harapan/tidak sesua1 dengan kebutuhan

Kementerian Keuangan;

• Resistensi dari para pegawai Kementeian

Keuangan dalam hal pemanfaatan

pengetahuan, kebijaksanaan (wisdom),

maupun pengalaman yang dimiliki oleh

pegawai senior dan pimpinan di Kementerian

Keuangan;

• Metode dalam capturing knowledge, wisdom,

maupun pengalaman belum/kurang tepat.

: • Lebih proaktif dalam menentukan jadwal yang 

tepat dengan para pimpinan. 
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Kondisi yang 

Diharapkan 

Target 

Aktivitas 

Kunci 

• Pembangunan. database knowledge yang

dimiliki setiap pegawai senior dan pimpinan

Kementerian Keuangan;

• Knowledge Capturing Needs Analysis 

(Identifikasi Kebutuhan Konten); 

• Lead by Example (knowledge capturing dimulai

dari Menteri Keuangan dan para pejabat

Eselon I).

Knowledge bisa diterapkan dan bermanfaat bagi 
Kementerian Keuangan 

Database knowledge 

Perbedaan mendasar antara training center dan 

Corporate University adalah bahwa training center 

menyelenggarakan diklat melalui penyampaian 

materi dan peraturan terkait, di mana dalam 

melaksanakan materi dan/ atau peraturan 

tersebut terkadang masih terkendala suatu hal 

sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi 

terhambat, sedangkan dalam Corporate 

University, para pegawai Kementerian Keuangan 

tidak hanya memperoleh pendidikan dan 

pelatihan namun memperoleh pembelajaran juga 

dari para pimpinan dan pegawai senior mengenai 

pengalaman, pengetahuan dan wisdom mereka 

dalam menerapkan ilmu yang dimiliki dan 

mengatasi kendala dalam penyelesaian 

pekerjaannya, sehingga para pegawai 

Kementerian Keuangan memperoleh pandangan 

baru/ solusi dalam penyelesaian pekerjaannya. 

Para pimpinan dan pegawai senior memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang dapat 

dijadikan solusi bagi para successor dan pegawai 

Kementerian Keuangan pada umumnya dalam 

memenuhi kebutuhan pengetahuan terkait 

perkembangan bidang keuangan negara dan 

SDM. Untuk dapat mengkapitalisasi 
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pengetahuan para pimpinan dan pegawai senior 

sehingga dapat dimanfaatkan dengan optimal 

diperlukan inisiasi Retired Faculty Program dan 

Leaders as Teacher. 

Adapun aktivitas kunci yang akan dilaksanakan 

adalah se bagai beriku t: 

1) Pelaksanaan Knowledge Capturing Needs

Analysis.

Analisis dilaksanakan

un tukmengetah uike bu tuhan pengetah uan

terkait perkembangan bidang keuangan 

negara dan sumber daya manus1a, 

narasumber yang sesuai/memiliki 

pengetahuan terkait hal tersebut, pegawa1 

yang akan mengikuti program learning, 

database link antara knowledge, retired, dan 

leader. 

2) Penyusunan Rencana Kapitalisasi

Pengetah uan.

Penyusunan rencana program learning (antara

lain kurikulum, storyboard, jadwal, biaya,

dsb), tim pelaksana kapitalisasi pengetahuan.

3) Pemanfaatan Pengetahuan.

Alih media, uploading, monitoring dan evaluasi,

kapitalisasi pengetahuan dengan

menggunakan bantuan teknologi informasi

yang terdapat di BPPK, pengunggahan hasil

kapitalisasi pengetahuan di media informasi

BPPK, pelaksanaan monitoring dan evaluasi

terhadap pelaksanaan / ke berhasilan.

10. Pembangunan Learning Organization.

Definisi Proyek pembangunan learning organization di 

lingkungan BPPK dan Kementerian Keuangan 

yang dimulai dengan proses pembangunan 

budaya belajar. Budaya belajar merupakan 
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Urgensi 

Risiko 

Mitigasi 

pondasi terwujudnya learning organization. 

Organisasi pembelajar (learning organization) 

adalah organisasi yang secara terus menerus dan 

terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu 

terus menerus berkembang dan mentransformasi 

diri baik secara kolektif maupun individual dalam 

usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai 

dengan kebutuhan yang dirasakan bersama 

antara organisasi dan individu di dalamnya. 

Organisasi Pembelajar adalah tempat dimana 

orang-orang pada semua level/tingkat, baik 

secara individu maupun bersama, melakukan 

peningkatan kapasitas mereka untuk 

menghasilkan manfaat yang akan menjadi 

perhatian mereka atau sesuai keinginan mereka 

Setiap individu memiliki pengetahuan dan 

pengalaman tersendiri dalam dunia kerja di 

Kementerian Keuangan. Pengetahuan dan 

pengalaman yang dibagikan kepada orang lain 

akan menciptakan organization knowledge yang 

merupakan modal awal menuJu Corporate 

University. Tentunya pengetahuan dan 

pengalaman yang dibagikan haruslah 

mendukung pencapaian tujuan organisasi/ 

Kementerian Keuangan. 

· • Keengganan / resistensi pegawai un tuk 

melakukan proses knowledge sharing; 

• Penggunaan metode knowledge sharing.

· • Sosialisasi pembangunan learning 

organization; 

• Sistem reward point bagi pegawai yang terlibat

aktif dalam kegiatan knowledge sharing;

• Penggunaan hasil analisis kebutuhan konten

(knowledge needs capturing analysis) untuk

menentukan metode knowledge sharingyang

sesuai dengan budaya kerja.
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Kondisi yang 

Diharapkan 

Target 

Aktivitas 

Kunci 

Leaming organization menjadi salah satu budaya 

kerja di Kementerian Keuangan. 

Setiap unit BPPK dan Kementerian Keuangan 

memiliki budaya belajar yang sesuai dengan 

karakteristik dan kebutuhan unit tersebut. 

Pencapaian visi, misi dan rencana strategis BPPK 

membutuhkan intellectual capital (intangible 

assets atau invisible knowledge yang meliputi 

human capital dan structural capitaij se bagai 

kunci penggerak layanan pendidikan dan 

pelatihan profesional keuangan. Untuk itu telah 

dicanangkan pengembangan BPPK menjadi 

Corporate University. Sebagai bagian dari 

pengembangan BPPK menjadi Corporate 

University, maka dibutuhkan pembangunan 

learning organization. Adapun aktivitas kunci 

yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1) Membuat dan mempertegas visi BPPK sebagai

organisasi pembelajar.

Kegiatan ini memastikan munculnya visi yang

kuat untuk menggerakkan BPPK sebagai

organisasi pembelajar. Selanjutnya v1s1 

terse but disosialisasikan agar dapat 

diinternalisasikan, dipahami dan dihayati oleh 

seluruh pegawai BPPK. 

2) Menggalang dukungan dan komitmen

pimpinan organisasi BPPK.

Kegiatan ini memastikan munculnya

dukungan dan komitmen yang kuat dari

pimpinan tertinggi dan seluruh pimpinan unit

kerja di BPPK untuk menggerakkan BPPK

sebagai organisasi pembelajar. Selanjutnya

kejelasan peran dan tanggungjawab tersebut

menjadi modal dasar bagi seluruh pihak

terkait agar menjadi role model atau champion
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for learning dalam seluruh kegiatan 

pembelajaran organisasi BPPK selanjutnya. 

3) Membangun budaya pembelajaran.

Kegiatan ini memastikan munculnya buku

pedoman budaya sikap dan perilaku

pembelajaran dari pimpinan seluruh pegawai

di BPPK untuk menggerakkan BPPK sebagai

organisasi pembelajar.

4) Membuat kebijakan dan peraturan terkait

pembelajaran

Kegiatan ini memastikan munculnya

kebijakan dan peraturan terkait pembelajaran

sehingga muncul dorongan yang kuat bagi

seluruh pegawai di seluruh unit kerja di BPPK

untuk mengatur dan mendukung kegiatan

kegiatan BPPK sebagai organisasi pembelajar.

5) Membangun program dan infrastruktur fisik

kegiatan pembelajaran.

Kegiatan ini memastikan adanya kejelasan

program dan infrastruktur fisik kegiatan

pembelajaran sehingga ada kegiatan yang jelas

dan dukungan infrastruktur yang kuat untuk

membangun budaya organisasi pembelajaran

di BPPK.

6) Membuat sistem pengakuan dan penghargaan

terkait pembelajaran.

Kegiatan ini memastikan munculnya sistem

pengakuan dan penghargaan terkait

pembelajaran sehingga ada insentif dan

dorongan motivasi perilaku pegawai dalam

meningkatkan kegiatan pembelajaran baik

yang bersifat individual, kelompok maupun

organisasi di BPPK

7) Membangun indikator keberhasilan kinerja

terkait seluruh aktivitas pembelajaran.
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Kegiatan 1n1 memastikan munculnya 

seperangkat indikator keberhasilan kinerja 

terkait seluruh aktivitas pembelajaran 

sehingga jelas tolok ukur untuk mengevaluasi 

kemajuan proses dan hasil kegiatan 

pembelajaran baik yang bersifat individual, 

kelompok maupun organisasi di BPPK. 

11. Penyusunan Pola Pembelajaran (Learning Journey).

Definisi Leaming journey adalah serangkaian 

pembelajaran yang diperlukan oleh suatu jabatan 

yang ditentukan berdasarkan kebutuhan 

kompetensi dari tiap jabatan. 

Urgensi 

Risiko 

Mitigasi 

Kondisi yang 

Diharapkan 

Target 

Aktivitas 

Kunci 

Perlunya penyusunan learning Journey yang 

sesuai dan mendukung pola karier pegawai 

Kementerian Keuangan. 

Ketidakselarasan dengan pola karier. 

Melakukan koordinasi dengan Unit Eselon I lain 

saat menyusun learning journey. 

Kejelasan pola pembelajaran dan alignment 
antara pembelajaran yang diberikan dengan 
karier pegawai. 
Leaming journey untuk tiap jabatan. 

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam penyusunan 

learning journey adalah sebagai berikut: 

1) Penyusunan mekanisme penyusunan learning

Journey.

Hal yang pertama harus dilakukan adalah

mekanisme penyusunan learning journey. Hal

m1 dilakukan untuk memberikan

keseragaman proses dan output terkait

penyusunan learning journey. Mekanisme

penyusunan learning journey akan dituangkan

dalam Pedoman Identifikasi Kebutuhan Dlklat.

2) Menentukan jabatan prioritas yang akan

disusun kebutuhan pembelajarannya.
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Setelah menyusun mekanisme penyusunan 

learning journey, hal yang harus dilakukan 

adalah penentuan jabatan prioritas. Jabatan 

prioritas yang akan disusun merupakan 

crucial job, yaitu jabatan yang jumlah 

pemangku jabatannya banyak dan jabatan 

yang hasil kerjanya memiliki dampak besar 

bagi organisasi. 

3) Menyusun learning journey untuk crucial job.

Hal yang selanjutnya perlu dilakukan adalah

learning Journey itu sendiri. Penyusunan

learning Journey diprioritaskan terhadap

crucial job yang telah diidentifikasi. Ilustrasi

learning journey adalah sebagai berikut:

12. Leadership and Culture Academy.

Definisi 

Urgensi 

Risiko 

Mitigasi 

Kondisi yang 

Diharapkan 

Target 

Leadership and Culture Academy merupakan 

program untuk mengintegrasikan pembentukan 

budaya Kementerian Keuangan dalam program

program pelatihan. 

Kementerian Keuangan perlu untuk membentuk 

pemimpin yang memilki ciri khas tertentu, 

contohnya pemimpin yang sesuai dengan nilai

nilai dan budaya di Kementerian Keuangan. 

Kesulitan dalam menyisipkan budaya 

Kementerian Keuangan pada para pemimpin 

yang telah memiliki karakteristik yang kuat. 

Melakukan pendekatan personal dalam 

melakukan pembentukan budaya. 

Pemimpin Kementerian Keuangan yang memilki 

ciri dan kharakteristik budaya Kernen terian 

Keuangan. 

Program budaya dalam tiap diklat 

kepemimpinan. 
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Aktivitas 

Kunci 

Aktivitas kunci yang akan dilaksanakan adalah 

sebagai berikut: 

1) Berkoordinasi dengan unit yang menangam

human capital management dalam rangka

penyusunan leadership model di lingkungan

Kementerian Keuangan Kegiatan ini berguna

untuk menentukan tujuan akhir terkait

dengan leadership model, yaitu karakteristik

yang harus ada pada setiap pimpinan di

Kementerian Keuangan.

2) Mengidentifikasikan pembelajaran yang

diperlukan untuk mewujudkan pem1mpm

yang sesuai dengan leadership model

Kementerian Keuangan.

Kegiatan ini dilakukan dengan menganalisis

cara yang perlu dilakukan untuk dapat 

mewujudkan pemimpin yang sesua1 dengan 

leadership model yang telah disusun. 

3) Menyusun program pembelajaran yang 

mendukung perwujudan leader yang sesuai 

dengan leadership model Kementerian 

Keuangan. 

Kegiatan ini dilakukan dengan memasukkan 

cara membentuk pem1mpm yang sesuai 

dengan leadership model ke dalam 

pembelajaran yang telah disusun. 

13. Pengembangan Aplikasi Knowledge Management System

(KMS). 

Definisi 

Urgensi 

KMS adalah sistem yang mengidentifikasikan, 

mengcapture, menyimpan, dan mendistribusikan 

knowledge yang ada di organisasi, sehingga orang 

lain bisa belajar dan mendapatkan manfaat 

darinya. 

Pada saat m1, Kementerian Keuangan gencar 

menerapkan konsep Knowledge Management 
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Risiko 

se bagai bagian dari ben tuk Corporate University. 

Setidaknya ada empat hal yang membuat 

Kernen terian Keuangan berinisiatif menerapkan 

konsep Knowledge Management yaitu, adanya 

revolusi teknologi digital, semakin rumitnya 

permasalahan yang dihadapi, ketidakpastian 

masa depan, dan masyarakat yang semakin 

kritis. Revolusi teknologi digital menuntut 

penyesuaian nilai-nilai, sistem belajar, dan tata 

acara penyelesaian masalah. Semakin rumitnya 

permasalahan yang kita hadapi membuat kita 

menyadari bahwa Kementerian Keuangan 

membutuhkan suatu sistem berpikir dan 

kemampuan kolaborasi an tar pegawa1. 

Kementerian Keuangan harus mampu 

beradaptasi dan menyusun konsep perencanaan 

berbasis skenario untuk mengantisipasi masa 

depan yang penuh ketidakpastian. Dan terakhir, 

masyarakat yang semakin kritis mendorong 

Kementerian Keuangan untuk membuat 

keputusan dengan cepat, akurat, dan 

mengedepankan demokratisasi pengetahuan. 

· • Identifikasi kebutuhan, yaitu perbedaan 

pemahaman atas konsep Corporate University, 

perbedaan konsep bentuk aplikasi yang akan 

digunakan sebagai KMS. 

• Pengembangan, yaitu keterbatasan waktu

untuk mengembangkan aplikasi KMS,

kurangnya SDM (solution development team)

yang dapat mengembangkan aplikasi KMS,

kurangnya komunikasi tentang kebutuhan

fitur (features) yang harus ada dalam aplikasi

KMS.

• Implementasi, yaitu belum jelasnya aturan

dan penanggung jawab dalam pengelolaan

aplikasi KMS di lingkungan Kementerian
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Mitigasi 

• 

Keuangan (validasi konten, PIC upload, 

pengampu course, pemilik proses bisnis), 

resistensi dari para pengguna aplikasi KMS 

karena aplikasi yang dibangun dirasa tidak 

memberikan manfaat, tidak memudahkan dan 

cenderung menyulitkan pengguna, rendahnya 

tingkat penggunaan aplikasi KMS karena KMS 

tidak user-friendly sehingga pegawai merasa 

kesulitanmenggunakan KMS, rendahnya 

tingkat penggunaan KMS karena 

kebiasaan/budaya melakukan knowledge 

sharing antar pegawai di lingkungan kerja 

belum menjadi budaya, adanya keterbatasan 

infrastruktur untuk mengakses KMS. 

Evaluasi, yaitu aplikasi tidak mendapat user

feedback yang bermanfaat untuk 

pengembangan aplikasi tahap selanjutnya, 

pengguna merasa aplikasi KMS tidak 

memberikan manfaat untuk peningkatan 

kinerja individu dan organisasi. 

· • Menyusun panduan pengelolaan KMS.

• Survey, interview, dan FGD untuk

mengidentifikasi kebutuhan fitur yang harus

ada dalam aplikasi KMS.

• Benchmarking atas aplikasi KMS yang telah

dipakai oleh entitas organisasi lain yang telah

berhasil menerapkan KMS dalam budaya

organisasinya.

• Pengembangan aplikasi mengikuti pola sesuai

System Development Leaming Cycle (SDLC)

yang lebih mengedepankan target rilis aplikasi

sesuai dengan keterbatasan waktu.

• Penambahan SDM yang menguasai bahasa

pemrograman untuk pengembangan aplikasi

KMS.
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Kondisi yang 

Diharapkan 

Target 

Aktivitas 

Kunci 

• Penambahan intensitas komunikasi antara

project manager dengan stakeholder baik

pemilik proses bisnis ataupun calon

pengguna.

• Melakukan user testing dalam setiap periode

tertentu untuk memastikan aplikasi sesuai

dengan user.

• Melakukan mock-up test untuk mendapatkan

feedback dari cal on pengguna agar aplikasi

dapat digunakan secara mudah oleh pengguna

(Human-Computer Interaction).

• Melakukan pengadaan infrastruktur KMS

untuk seluruh kantor di lingkungan

Kementerian Keuangan.

• Menciptakan budaya learning organization

yang dilakukan oleh seluruh unit Kementerian

Keuangan.

• Mengadakan FGD dan interview untuk

mendapatkan feedback pengembangan dari

pengguna.

• Melakukan koordinasi pengembangan KMS

dengan seluruh unit di lingkungan

Kementerian Keuangan

secara terus menerus.

Aplikasi KMS yang sesuai dengan kebutuhan 

seluruh unit di lingkungan Kementerian 

Keuangan 

Aplikasi KMS yang dapat dioperasikan dengan 

baik dan dapat dimanfaatkan oleh pegawai di 

lingkungan Kementerian Keuangan 

Berikut adalah aktivitas kunci agar aplikasi dapat 

diterima dan digunakan secara terus menerus 

oleh pegawa1 di lingkungan Kementerian 

Keuangan: 

1. Penyusunan blueprint pengembangan aplikasi

KMS
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Kegiatan ini dilaksanakan untuk membuat 

dokumen yang akan dijadikan sebagi acuan 

dalam pengembangan dan implementasi 

aplikasi KMS di lingkungan Kementerian 

Keuangan; 

2. Identifikasistakeholder.

Pada tahapan m1 dilakukan profiling dan 

identifikasi kebutuhan user. Ini dilakukan 

agar aplikasi KMS dapat diterima dan sesuai 

dengan karakter pegawai Kementerian 

Keuangan. Selain itu, kegiatan ini ditujukan 

untuk memetakan kebutuhan seluruh 

stakeholder di lingkungan Kernen terian 

Keuangan baik itu pegawai maupun pimpinan 

di seluruh unit Eselon 1 di lingkungan 

Kementerian Keuangan. Hasil dari pemetaan 

ini adalah daftar fi tur yang akan ada dalam 

aplikasi KMS. Fitur-fitur yang telah 

dikumpulkan akan dibagi menjadi 4 kategori: 

must, should, could dan wouldn't. Pemilahan 

fitur ini penting untuk dapat menentukan 

skala prioritas dalam pembuatan aplikasi 

karena pengembangan aplikasi hanya 

mempunya1 waktu yang terbatas. 

Bentuk kegiatan pada tahapan ini adalah 

FG D, interview dan preview mock-up aplikasi 

KMS. 

3. Pengembangan KMS.

Pada tahapan ini, dilakukan development

aplikasi KMS berdasarkan hasil identifikasi

user dan stakeholder. Seluruh fitur yang

dimasukkan pad a kategori mustdan

shouldakan menjadi skala prioritas untuk

dikembangkan dalam aplikasi KMS. Fitur

pada kategori couldakan diimplementasikan

apabila masih ada cukup waktu untuk
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mengembangkan fitur tersebut ke dalam 

aplikasi KMS. Sedangkan fitur yang ada di 

dalam kategori wouldn'ttidak akan 

dikembangkan pada versi KMS ini. Namun 

demikian, fitur pada kategori wouldn't dapat 

dikembangkan untuk pengembangan lanjutan 

setelah implementasi dan evaluasi atas 

penggunaan aplikasi KMS ini. 

4. Implementasi KMS.

Pada tahap ini, KMS mulai diterapkan dan

digunakan oleh seluruh pegawai di lingkungan

Kementerian Keuangan untuk mendukung

im plemen tasi Corporate University.

14. Sosialisasi Kementerian Keuangan Corporate University.

Definisi 

Urgensi 

Sosialisasi Kernen terian Keuangan Corporate 

University (Kemenkeu Corpu) adalah serangkaian 

tindakan yang ditujukan untuk mengenalkan 

Kemenkeu Corpu kepada para pemangku 

kepentingan, baik internal maupun eksternal, 

sehingga mereka memiliki pemahaman sesuai 

dengan yang diharapkan dan mendukung 

Kemenkeu Corpu. 

Meskipun telah dilakukan kick-off pada tahun 

2015, sosialisasi Kemenkeu Corpu belum pernah 

dilakukan secara utuh. Hal ini dikarenakan 

belum ditetapkannya blueprint Kemenkeu Corpu. 

Di sisi lain, para pemangku kepentingan, baik 

internal dan eksternal, telah banyak bertanya 

seputar Kemenkeu Corpu dan bahkan memiliki 

persepsi mereka masing-masing ten tang 

Kemenkeu Corpu. Oleh karena itu, perlu segera 

dilakukan sosialisasi setelah blueprint di tetapkan 

agar para pemangku kepentingan memahami apa 

itu Kemenkeu Corpu dan peran mereka di 

dalamnya. Tindakan ini juga ditujukan untuk 
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Risiko 

Mitigasi 

Kondisi yang 

Diharapkan 

Target 

meluruskan persepsi yang keliru seputar 

Kemenkeu Corpu selama ini. 

· • "Brand Confusion" di benak pemangku

kepentingan terhadap brand BPPK dan brand 

Kemenkeu Corpu, mengingat akan terdapat 

dua identitas brand dan atribut (logo, tema 

warna, dll) yang dibawa oleh satu intsitusi 

yang sama, BPPK. Hal ini dapat berdampak 

pada terganggunya reputasi BPPK dan/ atau 

Kemenkeu Corpu. 

• Resistensi dari para pemangku kepentingan

akibat persepsi bahwa Kemenkeu Corpu akan

menambah beban kerja mereka.

• Sulitnya mencari waktu untuk berkomunikasi

dengan pemangku kepentingan yang berada di

top level management.

· • Menentukan positioning atau brand 

differentation yang jelas antara BPPK dan 

Kemenkeu Corporate University. 

• Penekanan pada tata kelola/pembagian peran

unit-unit Kemenkeu di Kemenkeu Corpu, serta

menggarisbawahi manfaat Kemenkeu Corpu

dan highlight bahwa pembelajaran menjadi

tanggung jawab bersama.

• Memastikan endorsement Menteri Keuangan

pada saat sosialisasi Kemenkeu Corporate

University agar unit lebih leluasa menyediakan

waktu.

Pemangku kepentingan memiliki pemahaman 

sesuai yang diharapkan dan memiliki persepsi 

positif terhadap Kemenkeu Corporate University. 

l head to head forum, 2 FGD, 1 Paparan Forum 

Eselon I, 9 personal approach, l O roadshow, 1 

internalisasi, 1 Sosialisasi KL eksternal, 1 acara 

launching 
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Aktivitas 

Kunci 

Tujuan sosialisasi Kemkenkeu Corporate 

University di tahun 201 7 fokus pada 

pembangunan awareness dan penyampaian 

penggalangan informasi (inf onning), serta 

dukungan (persuading) dari para pemangku 

kepentingan. Sedangkan sosialisasi yang 

bertujuan untuk mengajak partisipasi atau 

kolaborasi (collaborating) baru akan dilakukan 

setelah dilakukan launching Kemenkeu Corpu. 

Adapun alternatif strategi komunikasi yang 

digunakan dalam sosialisasi Kemenkeu Corpu ini 

an tara lain: 

1. Meng-highlights best practice implementasi

Corporate University di dunia dan Indonesia.

2. 

3. 

4. 

Merumuskan 

Kemenkeu 

pencapaian 

Keuangan. 

analogi sederhana peran 

Corporate University bagi 

target kinerja Kementerian 

Memanfaatkan influencer I high profile 

speaker (pejabat eselon I atau II BPPK, 

Pejabat CTO, Pejabat lainya) untuk 

menyampaikan pesan. 

Bersinergi dengan CTO dan Biro SDM dalam 

menyampaikan pesan (third party 

endorsement) kepada unit eselon I. 

5. Memaparkan arah kebijakan Kemenkeu

Corporate University dengan 

mengedepankan nilai sinergi (proses 

pembelajaran jadi tanggung jawab bersama 

& pencapaian target tanggung jawab 

bersama) dan manfaatCorporate University 

bagi masing-masing unit (contoh nyata yang 

telah dilakukan BPPK hingga saat ini). 

6. Mendesain kegiatan sosialisasi yang fun

namun informatif.
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7. Menetapkan tema sosialisasi, misalnya

"Kemenkeu Corpu, Kemenkeu Nomor Satu."

Terna ini menggambarkan bahwa jika

Kemenkeu Corpu diimplementasikan maka

Kemenkeu akan menjadi yang terdepan,

karena proses pembelajaran diarahkan pada

pencapaian target bisnis Kemenkeu. Selain

itu, Kemenkeu akan menjadi Kementerian

pertama yang mengadopsi model Corporate

University.

8. Mengantisipasi ses1 Q&A pada saat 

kunjungan.

Alternatif pesan kunci: 

1) Kemenkeu Corpu adalah II strategi" mencapai

visi dan misi Kemenkeu, dengan mewujudkan

link and match antara pembelajaran,

pengelolaan pengetahun, dan penerapan nilai

nilai dengan target kinerj a Kemenkeu dan

dilaksanakan oleh seluruh elemen Kemenkeu

dengan dipimpin oleh BPPK.

2) Proses pembelajaran adalah tanggung jawab

bersama, dan setiap unit memiliki peran

penting masing-masing di Kemenkeu Corpu.

3) Knowledge Management System sebagai pilar

utama Kemenkeu Corpu memungkinkan

seluruh pegawai untuk belajar di mana saja,

kapan saja.

4) Kernen terian Keuangan Corporate University

menjadikan Kementerian Keuangan tempat

be la jar dan fokus pada upaya 

mengkapitalisasikan kompetensi pegawai 

yang telah dikembangkan untuk mencapai 

target Kementerian Keuangan. 

5) Model Corporate University sudah banyak

diadopsi oleh perusahaan besar dunia (Forbes
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500), dan terbukti dapat meningkatan kinerja 

dan profit perusahaan. 

Adapun aktivitas kunci yang akan dilakukan 

adalah se bagai beriku t: 

1) Head to head forum antara Menteri Keuangan

dengan Kepala BPPK.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan

informasi yang komprehensif tentang

Kemenkeu Corpu kepada Menteri Keuangan.

Diharapkan Menteri Keuangan akan

memberikan persetujuan dan dukungan

terhadap Kemenkeu Corpu. Format kegiatan

adalah head to head forum agar forum lebih

fokus. Kegiatan akan dilakukan pada bulan

Maret 201 7 setelah blueprint ditetapkan.

2) FGD dengan Sekretariat Jenderal.

Kegiatan FGD ini dilakukan dengan Sekjen,

Kabiro SOM, dan PMO Setjen. Tujuannya agar

mereka memiliki pemahaman yang

komprehensif tentang Kemenkeu Corpu.

Lebih lanjut, mereka juga diharapkan mau

dengan sukarela menjadi narasumber tamu

(third party endorser) pada acara sosialisasi

lainnya. Perwakilan BPPK yang melakukan

kegiatan ini adalah para pejabat Eselon II

BPPK.

3) Paparan para forum unit esleon I

Para top level management di Kementerian

Keuangan juga perlu memperoleh informasi

yang komprehensif tentang Kemenkeu Corpu.

Untuk itu akan dilakukan paparan Kepala

BPPK pada forum unit eselon I dalam format

yang fun dan informatif. Tujuan dari paparan

adalah untuk meningkatkan pemahaman dan

penggalangan dukungan.
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4) FGD dengan Central Transformation Office

(CTO)

Sebagai unit yang menangani Transformasi

Kelembagaan di Kementerian Keuangan, CTO

perlu dirangkul untuk mendukung

Kemenkeu Corpu. Format kegiatan yang

diusulkan adalah FGD dengan format yang

fun namun informatif. Perwakilan BPPK yang

hadir adalah para pejabat eselon II BPPK.

5) Personal apporach kepada para Sekretaris

unit eselon I.

Sosialisasi tidak selalu dilakukan dengan

pendekatan formal. Pendekatan informal juga

perlu diketengahkan khususnya kepada para

pemangku kepentingan yang menjadi mitra

langsung BPPK. Diusulkan untuk dilakukan

pendekatan personal dari para Kepala

Pusdiklat BPPK dengan para Sekretaris unit

eselon I. Formatnya dapat berupa kunjungan

atau business lunch, dan lain-lain. Tujuan

pendekatan ini adalah untuk meningkatkan

pemahaman dan membangun persepsi positif

terhadap Kemenkeu Corpu.

6) Publikasi Kemenkeu Corpu ditujukan kepada

seluruh pegawai unit eselon I Kemenkeu.

Pegawai Kementerian Keuangan juga perlu

memperoleh pemahaman tentang Kemenkeu

Corpu, oleh karena itu perlu dilakukan

publikasi kepada mereka. Publikasi yang

dilakukan akan memanfaatkan berbagai

media, diantaranya landing page Kemenkeu

Corpu di website BPPK, broadcast email via

domain kemenkeu, media sosial, short video,

dan media publikasi lainnya. Tujuan dari

publikasi ini adalah meningkatkan
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awareness dan membentuk perseps1 positif 

terhadap Kemenkeu Corpu. 

7) lnternalisasi Kemenkeu Corpu kepada 

pegawai BPPK. 

Pegawai BPPK adalah pemangku kepentingan 

yang perlu memperoleh prioritas untuk 

diberikan sosialisasi. Tidak hanya karena 

mereka adalah pegawai yang akan menjadi 

motor penggerak Kemenkeu Corpu, namun 

mereka juga dapat menjadi agen of change 

yang akan membantu menyebarkan informasi 

Kemenkeu Corpu kepada orang lain. Media 

yang digunakan untuk internalisasi beragam, 

diantaranya, starter pack Kemenkeu Corpu, 

video series, landing page Kemenkeu Corpu di 

Comet, sosialisasi tatap muka, games corpu, 

dan lain-lain. 

8) Sosialisasi kepada LAN dan Menpan RB.

LAN dan Menpan RB adalah dua institusi di

luar Kementerian Keuangan yang bermitra

dengan BPPK. Oleh karena itu, perlu

dilakukan sosialisasi kepada kedua institusi

tersebut. Format kegiatannya dapat berupa

visitasi ataupun FGD.

9) Launching Kemenkeu Corpu.

Sebagai momentum puncak 

mengenalkan Kemenkeu Corpu 

untuk 

perlu 

diselenggarakan acara launching Kemenkeu 

Corpu dengan mengundang para pemangku 

kepentingan utama. Selain itu, acara ini juga 

perlu di ekspos menggunakan berbagai 

macam media baik internal maupun 

eksternal agar pemangku kepentingan 

lainnya. Acara launching dibuat meriah 

namun tetap edukatif dengan menyisipkan 

pesan-pesan terkait Kemenkeu corpu dalam 
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konten acara. Lokasi acara dapat 

menggunakan Mezzanine atau Dhanapala 

agar eksposure acara ini lebih mudah. 

15. Competency Gap Index (CGI).

Definisi Competency gap adalah perbedaan antara 

kompetensi yang dimiliki oleh pegawai saat ini 

dibandingkan dengan kompensi yang dibutuhkan 

untuk menduduki jabatan tersebut/ melakukan 

suatu pekerjaan. Dengan kata lain, perbedaan 

antara kemampuan, keahlian, dan kompetensi 

yang dimiliki oleh pegawai pada saat ini akan 

dibandingkan dengan apa yang diharapkan dari 

mereka. 

Urgensi 

Risiko 

Mitigasi 

Kompetensi mencakup keterampilan dan 

pengetahuan yang dibutuhkan oleh karyawan 

untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif 

atau tugas-tugas khusus yang diberikan kepada 

mereka dari waktu ke waktu. 

CGI sudah ditetapkan sebagai salah satu dari dua 

puluh inisiatif strategis Kementerian Keuangan 

Corporate University, sehingga harus 

dilaksanakan dan selesai di tahun 2017. 

Dari sudut pandang lainnya, sebuah organisasi 

memerlukan informasi terkait kompetensi 

masing-masing pegawai agar dapat 

meningkatkan kualitas pengelolaan SDM, 

termasuk diantaranya program pelatihan dan 

pendidikan yang akan dibutuhkan nantinya. 

Oleh karenanya merumuskan gap keterampilan 

dan gap pengetahuan adalah penting dan 

menjadi inti dari rencana pengembangan SDM. 

CGI tidak memberikan nilai tambah dalam 

pengembangan SDM 

: • Melakukan identifikasi kompetensi yang 

dibutuhkan untuk suatu pekerjaan dengan 

http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

-66-

Kondisi yang 

Diharapkan 

Target 

Aktivitas 

Kunci 

• 

• 

menghindari surve1 dan memanfaatkan big 

data. 

Melakukan cross check terkait level 

kompetensi yang dibutuhkan untuk 

melakukan suatu pekerjaan atau tugas 

dengan menggunakan perspektif 360 derajat. 

Melakukan benchmarking pembangunan 

mekanisme pengukuran dan evaluasi CGI 

kepada institusi serupa Kementerian 

Keuangan di level intemasional. 

Digunakannya CGI dalam pengambilan 

keputusan-keputusan 

pengembangan SDM 

strategis 

: • Adanya indikator yang jelas dalam 

menentukan CGI. 

terkait 

• Adanya standar kompetensi jabatan yang

valid.

• Adanya sistem berbasis IT yang memudahkan

untuk mendapatkan data-data terkait

kompetensi pegawai secara real time.

1) Penyusunan pedoman pengukuran CGI.

Kegiatan m1 dilaksanan dengan

menyelenggarakan rapat-rapat internal BPPK

dan FGD dengan unit yang menangani

kebijakan SDM di masing-masing Eselon I.

Pedoman pengukuran CGI akan menjadi dasar

bagi seseorang untuk meng-assess dirinya dan

orang lain mengenai sejauh mana kompetensi

yang dia atau orang lain miliki. Pedoman ini

bersifat spesifik dan kontekstual dengan

lingkungan pekerjaan sebenarnya. Sebagai

contoh, indikator pengukuran CGI yang

digunakan bagi bendahara di satker pusat dan

satker daerah tentunya akan jauh berbeda,

walaupun secara aturan baku (SOP) sama,

akan tetapi lingkungan yang dihadapi berbeda.
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2) Penyusunan standar kompetensi jabatan.

Dalam menentukan standar kompetensi suatu

jabatan di lingkungan Kemenkeu, tentunya

ada dikotomi antara jabatan struktural dan

jabatan fungsional. Selain itu, kompetensi juga

dapat dibedakan menjadi kompetensi teknis

dan kompetensi perilaku, ten tun ya

kompetensi ini akan berbeda untuk setiap

tingkatan posisi/ jabatan. Kompetensi inti/

utama juga perlu didefinisikan lebih lanjut

dengan memperhatikan kompetensi generik

yang dimiliki oleh setiap pegawai dari level

terendah sampai dengan level tertinggi. Perlu

ditekankan disini bahwa kompetensi inti/

utama adalah kompetensi yang tanpanya,

organisasi tidak akan mempu menghasilkan

sesuatu.

Level kompetensi gap index dapat dibagi

menjadi em pat, yaitu

Level 1, yaitu kompetensi yang diharapkan

bagi seorang pegawai baru;

Level 2, yaitu kompetensi yang hasilnya di

bawah standar;

Level 3, yaitu kompetensi yang hasilnya di atas

standar;

Level 4, yaitu kompetensi yang hasilnya di atas

ekspektasi.

3) Pemanfaatan/ pengembangan PUPNS atau

membangun sistem tersendiri untuk meng

capture kompetensi masing-masing pegawai.

Sampai dengan saat ini, CGI belum pernah

dirumuskan sehingga pengambilan keputusan

mengenai pengembangan SOM belum

berdasarkan data-data kompetensi pegawai

secara komprehensif. Kementerian

Keuangan/Pemerintah/BKN sudah memiliki
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website pupns.go.id yang berisi seluruh profil 

PNS. Sayangnya, data-data PUPNS masih 

bersifat basic (explicit knolwledge) dan belum 

mencakup tacit knowledge. Lebih lanjut 

PUPNS mengharuskan pegawai untuk 

mengupdate data-data kediklatan, padahal 

tidak semua kompetensi memiliki sertifikat 

dan banyak diantaranya di dapatkan secara 

informal 

4) Validasi data kompetensi pegawai BPPK tahun

2017.

5) Validasi data kompetensi pegawa1 se

Kemenkeu tahun 2017.

16. Smart Classroom.

Definisi Smart Classroom adalah kelas yang 

memanfaatkan teknologi guna mengoptimalkan 

proses pembelajaran. Smart classroom atau kelas 

pintar adalah ruang kelas yang didesain khusus 

menggabungkan konsep pembelajaran 

konvensional dengan teknologi informasi untuk 

memberikan kemudahan pelaksanaan diklat baik 

bagi pengajar maupun peserta diklat. 

Urgensi 

Risiko 

Mitigasi 

Kondisi yang 

Diharapkan 

Target 

Perkembangan teknologi harus dimanfaatkan 

untuk pengembangan proses pembelajaran. 

Fasilitas yang diadakan tidak sesuai dengan 

kebutuhan pembelajaran. 

Alignment antara tujuan pembelajaran dengan 

penyusunan konsep smart classroom. 

Pemanfaatan teknologi yang optimal dalam 

proses pembelajaran. 

Smart classroom di seluruh Satuan Kerja di 

BPPK. 
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1) Penyusunan konsep smart classroom;

2) Piloting pembangunan smart classroom;

3) Pembangunan smart classroom di seluruh

Satuan Kerja di Lingkungan BPPK.

17. Kementerian Keuangan Corporate University Governance.

Pembelajaran bukan hanya menjadi tanggungjawab unit 

penyelenggara diklat saja, namun menjadi tanggungjawab seluruh unit 

eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam memastikan link 

and match antara pembelajaran yang diberikan dengan kebutuhan 

organisasi, diperlukan sinergi yang kuat antar seluruh elemen yang ada 

dalam Kementerian Keuangan Corporate University. Oleh karena itu, 

keterlibatan aktif seluruh unit eselon I mutlak diperlukan dalam 

pelaksanaan learning and development. Dalam menciptakan engagement 

seluruh elemen dalam proses pengembangan SDM, perlu disusun 

Kementerian Keuangan Corporate Governance sebagai berikut: 

Rectorate 
Rektor 

(Menteri Keuangan) 

KCU Executive 

Chief Executive Otticer 

Chief Operations Officer 

Chief Knowledge & 

Learning Officer 

Knowledge & Learning 

Engineer 

Knowledge & Learning 

Operalor 

Knowledge & Learning 

Asslirance 

Knowledge & Learning 

Analyst 

Knowledge & Learning 

Steward 

Wakil Rektor 

(Wakil Menteri Keuangan) 

l(epala BPPK 

Seloetaris BPPK 

Ke1>ala Pusal & Direktur PKN 

STAN 

l<epala Bidang Perencanaan 

dan Pengernbangan Diklat 

l<epala Balai Diklat 

l(epala Unit yang menangani 

Penjaminan Mutu 

Wiclyaswara 

Pelaksana 

Peran 

Deans 

SGO Leader 

Coordinator SGO 

SGO 

KCU Skill Owners 

Pejabat Eselon I 

Pejabat Es. II 

Pejabat Es. Ill 

(Pengembangan SOM) 

Pejabat yang menguasai 

Keahlian Teknis 
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a. Rektor.

Rektor dijabat oleh top management di Kementerian Keuangan, yaitu

Menteri Keuangan. Rektor bertugas sebagai berikut:

1) Memberikan arahan dan kebijakan terkait human capital learning

and development secara umum di lingkungan Kementerian

Keuangan.

2) Menyetujui cetak biru atas human capital learning and development.

3) Memastikan arah human capital learning and development agar

sesuai dengan strategi dan kebijakan bisnis Kementerian

Keuangan.

b. Wakil Rektor.

Jabatan Wakil Rektor diampu oleh Wakil Menteri Keuangan dan

bertugas memastikan tugas Rektor, Chief Executive Officer (CEO), dan

Dean berj alan dengan baik.

PERAN BPPK 

a. Chief Executive Officer

CEO merupakan jabatan untuk level manajemen senior di BPPK

dengan posisi strategis yang fokus pada promosi, komunikasi dan

fasilitasi praktek-praktek knowledge dan learning dalam Kementerian

Keuangan Corporate University sebagai organisasi pembelajar. CEO

dijabat oleh Kepala BPPK dan memiliki tugas sebagai berikut:

1) Bertanggung jawab pada keabsahan dan kualitas dari human

capital learning and development (mencakup knowledge

management dan organizational learning);

2) Melakukan komunikasi publik dengan Unit Eselon I lain.

3) Menjamin ketersediaan sumber daya untuk human capital learning

and development;
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4) Menetapkan program prioritas untuk human capital learning and

development;

5) Menandatangani letter of commitment untuk human capital learning

and development;

6) Mengarahkan dan memonitor penyelenggaraan human capital

learning and development yang telah ditetapkan bersama.

b. Chief Knowledge and Leaming Officer

Chief Knowledge and Leaming Officer dijabat oleh Pejabat Eselon II di

BPPK dan merupakan posisi manajerial menengah dan taktis yang

bertanggungjawab untuk mengoordinasikan pekerjaan knowledge &

learning engineers, operator, dan assurance.

c. Knowledge and Leaming Engineer.

Knowledge and Leaming Engineerdijabat oleh pejabat yang menangani

perencanaan dan pengembangan pembelajaran di masing-masing

Pusdiklat dan merupakan posisi manajerial lini yang fokus pada

pengumpulan informasi dari para pakar dan menyajikannya dalam

ben tuk yang terorganisasi.

d. Knowledge and Leaming Operator.

Knowledge and Leaming Operator dijabat oleh Kepala Unit Pelaksana

Teknis (UPT) dan merupakan posisi manajerial menengah dan taktis

yang bertanggungjawab untuk mengoordinasikan implementasi

human capital learning and development (mencakup knowledge

management dan organizational lea ming).

e. Knowledge and Leaming Assurance.

Knowledge and Leaming Assurance dijabat oleh pejabat yang

menangani penjaminan mutu dan merupakan posisi manajerial

menengah dan taktis yang bertanggungjawab untuk

mengkoordinasikan penjaminan kualitas human capital learning and

development (mencakup knowledge management dan organizational

learning).

f. Knowledge and Leaming Analyst.
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Knowledge and Leaming Analyst dijabat oleh para widyaiswara dan 

merupakan pos1s1 manajemen menengah yang fokus pada 

pembelajaran dan diseminasi best practices dalam organisasi. 

g. Knowledge and Leaming Steward.

Knowledge and Leaming Steward merupakan pegawai di BPPK yang

melaksanakan proses human capital learning and development

(mencakup knowledge management dan organizational learning).

PERAN UNIT ESELON I 

a. Dean.

Dean merupakan jabatan level manajemen senior pada unit Eselon I

Kementerian Keuangan. Dean dijabat oleh Kepala Unit Eselon I dan

memiliki tugas:

1) Bertanggung jawab pada keabsahan dan kualitas dari konten suatu

kurikulum;

2) Menentukan dan menetapkan program prioritas/ learning focus

sesuai kebutuhan organisasinya;

3) Menentukan dan menetapkan prioritas target bisnis;

4) Menandatangani letter of commitment untuk human capital learning

and development.

b. Skill Group Owner (SGO) Leader.

SGO Leader merupakan pejabat Eselon II di tiap Unit Eselon I yang

menyelenggarakan fungsi:

1) Mendukung keputusan atas program prioritas/ learning focus,

prioritas target bisnis dan human capital learning and development

yang telah ditetapkan;

2) Berkoordinasi dengan Chief Knowledge&Leaming Officer terkait

human capital learning and development (mencakup knowledge

management dan organizational learning);

3) Memberikan arahan atas penyusunan prioritas human capital

learning and development sesuai dengan target bisnis unit teknis.
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c. Coordinator Skill Group Owner (SGO).

Coordinator SGO 

bertanggungjawab 

melaksanakan: 

diampu oleh pejabat Eselon III yang 

dalam pengembangan SDM dan bertugas 

1) Bekerjasama dengan knowledge & learning engineer, operator, dan

assurance dalam merancang human capital learning and

development (mencakup knowledge management dan organizational

learning), mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pada

penjaminan kualitas;

2) Mengoordinasikan SGO dalam proses implementasi human capital

learning and development.

d. SGO.

SGO merupakan pejabat/pegawai yang menguasai keahlian teknis dan

memiliki tugas un tuk:

1) Bekerjasama dengan knowledge & learning analyst dalam

melaksanakan pemetaan kompetensi yang dibutuhkan untuk 

peningkatan kinerja organisasi dan melakukan inventarisasi 

kom petensi; 

2) Bekerjasama dengan knowledge & learning analyst dalam

merumuskan program pembelajaran dan diseminasi best practices

dalam organisasi;

3) Memberikan/membagi knowledge/expertise/know how/ experience

(tacit knowledge maupun explicit knowledge) terkait kompetensi

teknis untuk bahan knowledge management.

Seluruh unsur dalam Kementerian Keuangan Corporate University 

Governance diwajibkan mengikuti learning council meeting sekurang

kurangnya sekali dalam satu tahun dan dijalankan pada bulan 

Januari. Leaming Council adalah organ Kemenkeu Corporate University 

yang mempunya1 tugas merumuskan kebijakan strategis 

pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keterkaitan dan 

kesesuaian ( link and match) dengan target kinerj a Kernen terian 

Keuangan. Leaming council meeting akan membahas kebutuhan 

pembelajaran tahun berjalan dan tahun selanjutnya, serta current 

issue masing-masing unit. 
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Kementerian Keuangan Corporate University diharapkan dapat selaras 

dengan kebijakan terkait human capital management, sehingga perlu 

koordinasi antara BPPK dengan unit yang menjalankan fungsi human 

capital management. Hal-hal yang perlu untuk dikoordinasikan 

terse but misalnya dalam penyusunan human capital development plan, 

pengelolaan talent pool, dialog kinerja individu, kebijakan secondment, 

dan pemanfaatan knowledge management. Secara umum pengelolaan 

kompetensi dalam kerangka Corporate University dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

' 

Skill Group 

Kebijakan Pengembangan SOM (Setjen) Kemenkeu CorpU (BPPK) -

Selain itu, dalam rangka membangun Knowledge Management, 

seluruh Unit Eselon I wajib untuk berkontribusi aktif dalam mengisi 

konten Knowledge Management. Konten yang wajib diisi adalah konten 

yang dapat digunakan masing-masing Unit Eselon I (knowledge base) 

dan konten yang dapat dimanfaatkan di seluruh unit di lingkungan 

Kementerian Keuangan (ministry knowledge). 

18. Akselerasi Implementasi Corporate University.

Dalam rangka akselerasi implementasi Kementerian Keuangan Corporate 

University, maka disusunlah organisasi internal di BPPK, yaitu Project 

Management Office (PMO). Susunan PMO terdiri dari: 

a. Chief Executive Officer (CEO) yang bertugas:

1) memberikan arahan pelaksanaan Kementerian Keuangan Corporate

University.

2) memantau pelaksanaan tugas seluruh departemen di dalam

struktur PMO.

b. Chief Operation Department yang dipimpin oleh Chief Operation Officer

(COO) yang bertugas:
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1) mengelola dukungan strategis, tata kelola, sumber daya manusia,

pendanaan, informasi dan teknologi, dan umum pelaksanaan

Kementerian Keuangan Corporate University.

2) mengoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh departemen di dalam

struktur PMO.

c. Research and Development Department yang bertugas:

1) menyusun kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan inovasi teaching

methodology, kediklatan, development curriculum Kementerian

Keuangan Corporate University.

2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh CEO dan/atau COO.

d. Quality Assurance Department.

1) menyusun kebijakan pengelolaan, pelaksanaan pedoman evaluasi,

evaluasi pasca pembelajaran dan penjaminan mutu pembelajaran

dan material pembelajaran Kementerian Keuangan Corporate

University.

2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh CEO dan/atau COO.

e. Leaming Environment Development Department.

1) menyusun kebijakan pengembangan, pelaksanaan, dan inovasi

learning infrastructure Kementerian Keuangan Corporate

University.

2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh CEO dan/atau COO.

f. Leaming Delivery Department.

1) menyusun dan mengelola kebijakan penyelenggaraan pembelajaran

Kementerian Keuangan Corporate University.

2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh CEO dan/atau COO.

g. Leaming Organization Development Department.

1) menyusun kebijakan internalisasi, penguatan, dan pelaksanaan

budaya learning with passion Kementerian Keuangan Corporate

University.

2) Melakukan koordinasi dalam menciptakan alignment antara

pembelajaran dengan strategic human capital management.

3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh CEO dan/atau COO.

h. Knowledge Management Development Department.
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1) menyusun kebijakan dan pengelolaan produksi knowledge capture

dan learning online meterial Kementerian Keuangan Corporate

University.

2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh CEO dan/atau COO.

1. Alliance and Partnership Department.

1) menyusun kebijakan dan pelaksanaan hubungan eksternal dan

strategi aliansi penguatan kelembagaan Kementerian Keuangan

Corporate University.

2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh CEO dan/atau COO.
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BAB IV 

PENUTUP 

Keberhasilan sebuah organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya dipengaruhi secara mutlak oleh kualitas SDM yang menentukan 

kebijakan dan menggerakkan seluruh proses bisnis di kementerian keuangan. 

Di samping itu, kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan 

menawarkan banyak hal positif yang bisa kita manfaatkan untuk mengelola dan 

meningkatkan kualitas SDM di Kementerian Keuangan yang tentu saja akan 

berimbas secara positif dalam pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan 

terse but. 

Mengingat hal tersebut, pengelolaan SDM pada kementerian keuangan 

seharusnya tidak lagi diselenggarakan secara tradisional yang berfokus pada 

kebutuhan taktikal saja, tetapi juga pengelolaan tersebut harus dilaksanakan 

secara strategis yang memiliki impact langsung pada outcome Kementerian 

Keuangan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan 

memanfaatkan segala resource yang ada untuk mengintegrasikan semua proses 

pembelajaran di dalamnya. 

Berdasarkan hal itulah, Kementerian Keuangan perlu melakukan 

transformasi dalam pengembangan SDM dengan menerapkan Kementerian 

Keuangan Corporate University. Keberhasilan penerapan Corporate University 

dapat dilihat dari terlaksanakannya tiga indikator sebagai berikut: 

1. Aligning, yaitu alignment learning terhadap bisnis.

2. Performing, yaitu hasil learning dapat meningkatkan business performance.

3. Transforming, yaitu learning mampu mentransformasikan SDM organisasi.

Cetak biru ini mencakup semua rencana untuk membangun Kementerian 

Keuangan Corporate University yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2018 

dan pengembangannya hingga tahun 2020. Namun, Kementerian Keuangan 

tidak menutup kemungkinan masih memerlukan perbaikan-perbaikan guna 

penyempurnaan baik bentuk maupun fungsi Kementerian Keuangan Corporate 

University terse but. 
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Harapan kami cetak biru ini bisa memberikan panduan bagi jajaran 

pimpinan di Kementerian Keuangan dalam menerapkan Kementerian Keuangan 

Corporate University dengan sebaik-baiknya sehingga kita dapat mencapai visi 

kementerian keuangan untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi 

Indonesia yang inklusif di abad ke-21. 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Sekretaris Sadan 

u.b.

Denny Handoy 

NIP 19731002 99903 1 001 

KEPALA SADAN PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN KEUANGAN, 

ttd. 

ASTERA PRIMANTO BHAKTI 
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Kegiatan 

Analisis 1. 

Kebutuhan 
Pembelajaran 
(AKP) 2. 

3. 

Mekanisme 1. 

Penyusunan 
Kurikulum 

2. 

3. 

MILESTONE KEMENTERIAN KEUANGAN CORPORATE UNIVERSITY 

2017 2018 2019 

Penetapan pedoman 1. Implementasi AKP 1. Implementasi AKP
AKP dalam bentuk 2. Evaluasi atas 2. Evaluasi atas Implementasi
PMK Implementasi 3. Review pedoman AKP
Pelatihan AKP bagi 3. Menyusun kalender diklat 4. Menyusun database yang
tenaga kediklatan elektronik terintegrasi, sekurang-
Piloting penggunaaan kurangnya meliputi profil
AKP pegawai, kompetensi yang

dimiliki, kompetensi yang
diperlukan terkait dengan
kebutuhan strategi, jabatan,
dan individu.

Penyusunan Standar 1. Implementasi ISD pola 1. Implementasi ISD pola baru
Konsep ISD pola baru dan evaluasi hasil dan evaluasi hasil penerapan
Corporate University penerapan ISD ISD
Pelatihan Penyusunan 2. Evaluasi atas 2. Evaluasi atas Implementasi
ISD model Corporate Implementasi ISD ISD
University 3. Review Pedoman ISD
Piloting penyusunan 
ISD model Corporate 
UniversitJ,J 

LAMPIRAN II 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN 

DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR KEP-

140/PP /2017 TENTANG CETAK BIRU 

KEMENTERIAN KEUANGAN CORPORATE 

UNIVERSITY 

2020 

1. Implementasi AKP

2. Evaluasi atas

Implementasi

1. Implementasi ISD pola
baru dan evaluasi hasil
penerapan ISD

2. Evaluasi atas
Implementasi ISD
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Kegiatan 2017 2018 2019 2020 

penyelenggaraan 1. Penyempurnaan 1. 50% pembelajaran pada 1. 75% pembelajaran pada level 1. 100% pembelajaran
pembelajaran mekanisme level Cldan C2 sudah Cldan C2 sudah dalam bentuk pada level C 1 dan C2

penyelenggaraan dalam bentuk elearning elearning sudah dalam bentuk

pem belaj aran 2. 20% pembelajaran pada 2. 35% pembelajaran pada level el earning

2. Penetapan peraturan level C3 keatas sudah C3 ketas sudah dalam bentuk 2. 75% pembelajaran pada

tentang dalam bentuk blended blended learning ditambahkan level C3 ketas sudah
penyelenggaraan learning ditambahkan dengan action learning dalam bentuk blended
pembelajaran dalam dengan action learning 3. Masing-masing Pusdiklat learning ditambahkan

Peraturan Kepala 3. Masing-masing Pusdiklat memiliki massive online open dengan action learning

Badan memiliki massive online course (MOOC) 3. Masing-masing

open course (MOOC) 4. Menyusun X-leaming dari 30 Pusdiklat memiliki

4. Menyusun X-leaming program diklat massive online open
( microleaming) dari 18 course (MOOC)

program diklat 4. Menyusun X-leaming
dari 30 program diklat

5. Menyusun pembelajaran
yang realtime always on

Perbaikan 1. Penyusunan konsep 1. Piloting penggunaaan 1. Piloting penggunaaan evaluasi 1. Piloting penggunaaan
Mekanisme evaluasi pembelajaran evaluasi pembelajaran pembelajaran pola baru evaluasi pembelajaran

Evaluasi Diklat pola baru pola baru 2. Implementasi evaluasi pola baru
2. Pengusulan konsep 2. Implementasi evaluasi pembelajaran pola baru 2. Implementasi evaluasi

Peraturan Kepala pembelajaran pola baru 3. Evaluasi atas implementasi pembelajaran pola baru

Badan tentang 3. Evaluasi atas evaluasi pembelajaran 3. Evaluasi atas
Pedoman Evaluasi implementasi evaluasi implementasi evaluasi
Pembelajaran pola pem belaj aran pembelajaran
baru

Leaming Quality 1. Penyusunan Manual 1. Pi.loting Penerapan 1. Implementasi manajemen 1. Im plemen tasi

System Mutu, Rencana Mutu, Manajemen Mutu mutu manajemen mutu
Kebijakan Mutu, dan 2. Penyempurnaan Manual 2. Evaluasi pelaksanaan 2. Evaluasi pelaksanaan
Prosedur Mutu, Rencana Mutu, manajemen mutu manajemen mutu
Pengendalian Kebijakan Mutu, dan

2. Pengusulan konsep Prosedur Pengendalian
Peraturan Kepala 3. Penetapan Peraturan
Badan tentang Kepala Badan
Manual Mutu,
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Kegiatan 2017 2018 2019 2020 

Rencana Mutu, Peraturan Kepala Badan 
Kebijakan Mutu, dan terkait manajemen mutu 
Prosedur 4. Implementasi manajemen
Pengendalian mutu

Menetapkan 1. Penyusunan konsep 1. Pengusulan dalam KMK
struktur struktur governance 2. Penetapan dalam KMK
governance Kemenkeu Corpu
Kementerian 2. Pembahasan dengan
Keuangan seluruh unit eselon I
Corporate 3. Finalisasi konsep
University 
Manajemen 1. Analisis Kebutuhan 1. Identifikasi Calon Talent 1. Penempatan talent 1. Identifikasi Calon Talent
Talenta Calon Talent 2. Pengem bangan Talent 2. Pem binaan / pengembangan 2. Pengembangan Talent

3. Evaluasi Calon talent kom petensi talent 3. Evaluasi Calon talent
3. Analisis Ke btuhan Cal on Talent

Menginisiasi 1. Menyusun database 1. Memanfaatkan pimpinan 1. Memanfaatkan pimpinan dan 1. Memanfaatkan
retired faculty leaders and retired dan pensiunan sebagai pensiunan se bagai pengajar pimpinan dan
programdan 2. Memanfaatkan pengajar dalam dalam pembelajaran pensiunan se bagai
leader as teacher pimpinan dan pembelajaran 2. Melakukan knowledge pengajar dalam

pensiunan sebagai 2. Melakukan knowledge capturing dari para pensiunan pembelajaran
pengajar dalam capturing dari para 3. Mengoptimalisasikan peran 2. Melakukan knowledge
pembelajaran pensiunan pimpinan dalam coaching dan capturing dari para

3. Mengoptimalisasikan 3. Mengoptimalisasikan mentoring pensiunan
peran pimpinan peran pimpinan dalam 3. Mengoptimalisasikan
dalam coaching dan coaching dan mentoring peran pimpinan dalam
mentoring coaching dan mentoring
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Kegiatan 

Pembangunan 
Leaming 
Organization 

Penyusunan Pola 
Pembelajaran 
(Leaming Journey) 

2017 

1. Menggalang
dukungan dan
komitmen pimpinan
organisasi BPPK

2. Membangun budaya
pembelajaran

3. Membuat kebijakan
dan peraturan terkait
pembelajaran

4. Membangun program
dan infrastruktur fisik
kegiatan
pembelajaran

5. Membuat sistem
pengakuan dan
penghargaan terkait
pembelajaran

6. Membangun indikator
ke berhasilan kinerja
terkait seluruh
aktivitas
pembelajaran

7. Menyusun survei
preferensi
pembelajaran

1. Penyusunan
mekanisme
penyusunan learning
Journey

2. Menentukan jabatan
prioritas yang akan

2018 

1. Membuat dan 1. 
mempertegas v1s1 BPPK 

2019 

Isu terkait inovasi dan KM perlu 
didelegasikan ke masing
masing satuan kerja 

2020 

1. Isu terkait inovasi dan
KM perlu didelegasikan
ke masing-masingse bagai organisasi 

pembelajar 2. Mengadakan Kompetisi satuan kerja
Mengadakan Kompetisi
innovation award, baik
untuk unit kerja
maupun individu
Menyusun mekanisme
penghargaan untuk para
pegawa1 dalam
melakukan knowledge

2. Mengadakan Kompetisi
innovation award, baik
untuk unit kerja maupun 3. 
individu

3. Menyusun mekanisme 
penghargaan untuk para 
pegawai dalam melakukan 4. 
knowledge sharing 

4. Tiap satker mengadakan
breakfast meeting dan
digunakan untuk 5. 
mengumpulkan ide

5. Membuat kotak saran 
elektronik un tuk 
menampung ide-ide yang 6. 
berasal dari seluruh lini 

innovation award, baik untuk 2. 
unit kerja maupun individu
Menyusun mekanisme 
penghargaan untuk para 
pegawa1 dalam melakukan 3. 
knowledge sharing 
Tiap satker mengadakan 
breakfast meeting dan 
digunakan untuk 
mengumpulkan ide 
Mengkapitalisasi ide dari 
seluruh lini pegawai yang 
disampaikan melalui kotak 
saran elektronik 
IKU knowledge capture untuk 
semua pegawai 

sharing
4. Tiap satker mengadakan

breakfast meeting dan
digunakan untuk
mengumpulkan ide

pegawai 
6. IKU knowledge capture

untuk semua pegawai

7. Menyusun surve1
pembelajaran

preferensi 

5. Mengkapitalisasi ide dari
seluruh lini pegawai yang
disampaikan melalui
kotak saran elektronik

6. IKU knowledge capture
untuk semua pegawai

7. Menyusun SOP untuk 
capturing and sharing 
knowledge

8. Menyusun survei 
preferensi pembelajaran 

Melanjutkan penyusunan 
learning journey 

7. Menyusun surve1 
preferensi pembelajaran 

1. Melakukan penyusunan 1. 100% jabatan Eselon II-
learning journey IV telah disusun learning

2. Menjadikan learning Journey journey
sebagai salah satu kriteria 2. Menjadikan learning 
untuk mutasi atau promosi Journey sebagai salah 

satu kriteria untuk 
mutasi atau promosi 
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Kegiatan 2017 2018 2019 2020 

disusun kebutuhan 3. Menyelaraskan antara
pembelajarannya learning journey dengan

3. Menyusun learning career path
journey untuk crucial
job

4. Menyusun learning
journey untuk pejbat
eselon III dan IV di
BPPK

Leadership and 1. Berkoordinasi dengan 1. Mengiden tifikasikan 1. Menyusun program 1. Menyusun program
Culture Academy unit yang menangani pembelajaran yang pembelajaran yang mendukung pembelajaran yang

human capital diperlukan untuk perwujudan leader yang sesuai mendukung perwujudan
management dalam mewujudkan pemimpin dengan leadership model leader yang sesuai
rangka penyusunan yang sesuai dengan Kementerian Keuangan dengan leadership model
leadership model di leadership model 2. Mengimplementasikan program Kementerian Keuangan
lingkungan Kementerian Keuangan pembelajaran yang mendukung 2. Mengimplementasikan
Kementerian 2. Menyusun program perwujudan leader yang sesuai program pembelajaran
Keuangan pembelajaran yang dengan leadership model yang mendukung

2. Menyusun leadership mendukung perwujudan perwujudan leaderyang
supercamp leader yang sesuai sesuai dengan

dengan leadership model leadership model
Kementerian Keuangan

3. Mengimplementasikan
program pembelajaran
yang mendukung
perwujudan leaderyang
sesuai dengan leadership
model

Sosialisasi 1. Memanfaatkan Melakukan sosialisasi terkait Melakukan sosialisasi terkait Melakukan sosialisasi 
Kementerian influencer I high dengan strategi dan dengan strategi dan kebijakan terkait dengan strategi dan 
Keuangan profile speaker kebijakan organisasi, salah organisasi, salah satunya melalui kebijakan organisasi, salah 
Corporate (pejabat eselon I atau satunya melalui Corpu Corpu Festival satunya melalui Corpu 
University II BPPK, Pejabat Festival Festival 

CTO, Pejabat lain ya)
untuk
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Keidatan 

2. 

3. 

4. 

Competency Gap 1) 
Index (CGI) 

2) 

3) 

Smart Classroom 1) 

2) 

2017 

menyampaikan 
pesan. 
Bersinergi dengan 
CTO dan Biro SDM 
dalam 
menyampaikan 
pesan (third party 
endorsement) kepada 
unit eselon I. 
Memaparkan arah 
kebijakan Kemenkeu 
Corporate University 
dengan 
mengedepankan nilai 

. .

smerg1 
Mendesain kegiatan 
sosialisasi yang fun 
namun informatif. 

Penyusunan pedoman 
pengukuran CGI. 
Validasi data 
kompetensi pegawai 
BPPK tahun 2017. 
Validasi data 
kompetensi pegawai 
se-Kemenkeu tahun 
2017. 

Penyusunan konsep 
smart classroom; 
Piloting pembangunan 
smart classroom 

2018 2019 2020 

1) Implementasi pengukuran Implementasi pengukuran CGI Implementasi pengukuran 
CGI di BPPK CGI 

2) Penyusunan standar
kompetensi jabatan.

3) Pemanfaatan/
pengembangan PUPNS
atau membangun sistem
tersendiri untuk meng-
capture kompetensi
masing-masing pegawai.

Pembangunan smart 
classroom. 
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Implementasi 1) Memasukkan 1) M engiden tifikasi critical 1) M engiden tifikasi critical 1) M engiden tifikasi critical
Knowledge kegiatan terkait KM di knowledge dalam learning knowledge dalam learning knowledge dalam
Management dalam urjab council meeting dan council meeting dan learning council meeting

2) Mengiden tifikasi dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan menyusun dan dilanjutkan dengan
critical knowledge menyusun rencana umum rencana umum knowledge menyusun rencana
dalam learning knowledge capturing capturing un tuk periode satu umum knowledge
council meeting dan untuk periode satu tahun tahun capturing untuk periode
dilanjutkan dengan 2) Menciptakan 5 CoP di tiap 2) Menyusun Unit Eselon IV yang satu tahun
menyusun rencana Unit Eselon I menangani KM 2) Mengkapitalisasi
umum knowledge 3) Mengembangkan KLC 3) Mengkapitalisasi pengetahuan pengetahuan dari CoP
capturing untuk dengan sinergi seluruh dari CoP 3) Memperbanyak sarana
periode satu tahun Unit Eselon I 4) Memperbanyak sarana diseminasi informasi

3) Menciptakan 5 CoP di 4) Menyusun staff directory diseminasi informasi yang yang sifat:leaders
tiap Unit Eselon I ( direktori yang berisi staf sifat:leaders sharing session, sharing session,

dan keahliannya) serta information corner, in tranet information corner,
expert directory 5) Menciptakan mekanisme intranet

5) Memperbanyak sarana mentoring untuk pegawai baru 4) Menciptakan
diseminasi informasi yang mekanisme mentoring 
bersifat informal:leaders untuk pegawai baru 
sharing session,
information corner,
intranet

6) Menciptakan mekanisme
mentoring untuk pegawai
baru

Implementasi 1) Mengidentifikasi jabatan Menyusun usulan jabatan 
Jabatan fungsional yang telah ada fungsional dalam rangka 
Fungsional dan menggunakannya di mendukung knowledge 

Kementerian Keuangan management 
2) Mempersiapkan jabatan

fungsional dalam rangka
mendukung knowledge
management
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Pembinaan profesi 
di bidang 
keuangan negara 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Sekretaris Sadan 

u.b.
Kepala Bagian 

Denny Handoyo S 
NIP 19731002 199 03 1 001 

1) 

2) 

2018 

Mengiden tifikasi prof esi di 
bidang keuangan negara 
Berkoordinasi dengan 
asosiasi prof esi di bi dang 
keuangan negara 

2019 2020 

Melakukan dukungan pembinaan Melakukan dukungan 
prof esi di bi dang keuangan negara pembinaan profesi di 

bidang keuangan negara 

KEPALA BADAN PENDIDIKAN 

DAN PELATIHAN KEUANGAN, 

ttd. 

ASTERA PRIMANTO BHAKTI 
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