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LATAR BELAKANG
• Pengertian ASN Merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil

(PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja

pada instansi pemerintah. ASN terdiri dari dua kategori yaitu PNS dan PPPK. 

Dengan demikian, ASN belum tentu merupakan PNS, sedangkan PNS sudah

pasti merupakan ASN

ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan pelayanan yang profesional dan 

berkualitas kepada publik, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara, ASN harus mematuhi kode etik dalam bekerja dan hasil kinerja ASN harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik



Pentingnya Percepatan

Transformasi Digital Pemerintah

Pertama, percepatan penyelesaian regulasi, pedoman dan

standar teknis implementasi sistem pemerintahan berbasis

elektronik.

Kedua, penyelesaian pembangunan dan pengembangan

infrastruktur digital dan percepatan integrasi sistem aplikasi

pemerintahan (E-Goverment) yang terpadu dan terintegrasi

secara nasional.

“Ketiga, penataan dan penyederhanaan struktur proses bisnis

kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sebagai respon

atas perubahan perilaku dan kebutuhan layanan masyarakat di

era digital.

Keempat, peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN, utamanya

dalam literasi digital untuk mewujudkan transformasi digital

birokrasi menuju birokrasi kelas dunia,” jelas Wapres.

“Penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi beserta

informasinya harus menjadi kapasitas yang built-in (tertanam) 

dari birokrasi kita,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. 

Ma’ruf Amin saat membuka Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Kepegawaian Tahun 2020 yang diselenggarakan

oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), melalui konferensi

video di kediaman resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, 

Jakarta, Kamis (17/12/2020).



Korea mengembangkan Sistem e-Saram, sebuah sistem

yang mengatur manajemen sumber daya manusia secara

elektronik. Sistem ini menunjang administrasi kepegawaian

dengan komputerisasi secara menyeluruh, mulai dari
rekrutmen hingga pensiun.

Sistem Manajemen Sumber Daya
Manusia Secara Elektronik.

Contoh Korea

"e-Saram adalah sistem administrasi kepegawaian

elektronik yang mengintegrasikan dan mengelola data 

kepegawaian seperti jabatan, gaji, evaluasi kinerja, pendidikan, 
pelatihan, dan jadwal pekerjaan,"

Keunggulan sistem ini telah diakui dunia setelah berhasil 

menempatkan Korea Selatan di peringkat pertama dalam 

International Civil Service Effectiveness (InCiSE) Index 2019 pada 
kategori Electronic Personnel Management.

Kerja sama Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan di bidang manajemen

ASN telah terjalin sejak tahun 2018 lalu. Salah satunya adalah pelatihan

secara daring pada program Talent Management in Indonesia Civil Services 

di tahun 2020 dan 2021 yang bekerja sama dengan Korea International 

Cooperation Agency (KOICA



Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan

Aparatur Sipil Negara (ASN) harus merubah mindset dan perilaku

agar bisa beradaptasi dengan revolusi Industri 4.0. 

Beberapa caranya adalah : mempelajari, memanfaatkan

dan mengembangkan teknologi yang terus berkembang dengan

cepat. 

Diharapkan dengan selalu terhubung dengan teknologi perubahan

mindset akan lebih mudah dan cepat terinternalisasi dalam pekerjaan
sehari-hari

ASN Perlu Merubah Mindset

Apabila ASN dan banyak pihak tidak dapat mempunyai “mindset” teknologi, digital, big data dan 

kekinian maka Indonesia dikhawatirkan tidak mampu bergerak dari negara emerging menjadi negara maju.

Memahami dan 
memetakan
persoalan

Pengumpulan
Data

Analisis Kesimpulan rekomendasi inovasi solusi



Contoh Bidang Pendidikan

P T K
SARANA 

PRASARANA PEMBIAYAAN

PENGELOLAAN

KOMPETENSI 
LULUSAN

Kompetensi Lulusan

1.1. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap
1.2. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan

1.3. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan

Isi Pendidikan

2.1. Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan

2.2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur

2.3. Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan

Proses Pembelajaran

3.1. Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan

3.2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat

3.3. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran
Penilaian Pendidikan

4.1. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi
4.2. Teknik penilaian obyektif dan akuntabel

4.3. Penilaian pendidikan ditindaklanjuti

4.4. Instrumen penilaian menyesuaikan aspek

4.5. Penilaian dilakukan mengikuti prosedur

Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan

5.1. Ketersediaan  dan kompetensi guru 

sesuai ketentuan

5.2. Ketersediaan  dan kompetensi kepala 

sekolah sesuai ketentuan
5.3. Ketersediaan dan kompetensi tenaga 

administrasi sesuai ketentuan

5.4. Ketersediaan dan kompetensi laboran 
sesuai ketentuan

5.5. Ketersediaan dan kompetensi 

pustakawan sesuai ketentuan

Sarana dan Prasarana

6.1. Kapasitas daya tampung sekolah memadai

6.2. Sekolah memiliki sarana dan prasarana 

pembelajaran yang lengkap dan layak

6.3. Sekolah memiliki sarana dan prasarana 

pendukung yang lengkap dan layak

Pengelolaan

7.1. Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan

7.2. Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan

7.3. Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan

7.4. Sekolah mengelola sistem informasi manajemen

Pembiayaan
8.1. Sekolah memberikan layanan subsidi 

silang

8.2. Beban operasional sekolah sesuai 

ketentuan 

8.3. Sekolah melakukan pengelolaan dana 

dengan baik

INDIKATOR STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

7



Apakah dinas
pendidikan punya 
peta kualitas
sekolah untuk tiap
jenjang di 
wilayahnya?

Apakah sudah ada
system/aplikasi
yang dapat
mengontrol semua
sekolah?

Memahami dan 
memetakan
persoalan

Pengumpulan
Data

Analisis Kesimpulan rekomendasi inovasi solusi

Apakah data cukup
lengkap mencakup
8 SNP?
bagaimana

updatingnya?

Analisis kondisi
sekolah
berdasarkan 8 SNP

Masalah apa
saja yang 
dihadapi
sekolah di tiap
jenjang?

Program 
peningkatan
mutu sekolah
berdasarkan 8 
SNP dari hasil
analisis

Misalnya
mekanisme
system konrol
mutu sekolah
berdasarkan 8 
SNP

Proses Bisnis

Big Data Management 



Contoh Bidang Pariwisata

Misalnya Desa Wisata

Memahami dan 
memetakan
persoalan

Pengumpulan
Data

Analisis Kesimpulan rekomendasi inovasi solusi

Bagaimana kondisinya
desa wisata:
- fasilitas/sarana

prasarana
- Obyek wisata’
- Paket wisata
- Servis
- Pengunjung
- Sarana penunjang
- Keamanan
- Kenyamanan
- Promosi

Jumalh desa

Jumlah desa wisata

Jumlah desa wisata
Religi

Data kondisi tiap desa
wisata

Analisis kondisi desa
wisata:
- fasilitas/sarana

prasarana
- Obyek wisata’
- Paket wisata
- Servis
- Pengunjung
- Sarana penunjang
- Keamanan
- kenyamanan

Apa saja yang perlu
dibenahi
- fasilitas/sarana

prasarana
- Obyek wisata’
- Paket wisata
- Servis
- Pengunjung
- Sarana penunjang
- Keamanan
- kenyamanan

- Pembenahan desa
wisata sesuai
persoalan (dari hasil
analisis)

- Perlu branding dan 
Promosi

- Peningkatan kapasitas
Lembaga  
pengeloladesa wiata

Digital marketing
Pengembangan paket
wisata dengan
berkolaborasi dengan
berbagai pihak
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• Beberapa Lokasi Wisata Religi Jawa Timur Terpopuler
•
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• SDG ITS

• Wisata Religi Jawa Timur Terpopuler
•
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Makam
Sunan Giri

Gresik

Makam
Sunan Ampel

Surabaya

Makam
Sunan Bonang

Tuban



Leadership

01. Ketertarikan

02. Kepemimpinan

03. Organisasi

04. Kemampuan untuk Mendelegasikan

05. Kepemilikan

06. Tanggung Jawab

07. Komunikasi

“TO LEAD A GROUP OF INDIVIDUALS OR AN
ORGANISATION,” SAYS THE DICTIONARY. BUT IT IS
NOT THAT STRAIGHTFORWARD. LEADERSHIP
ENTAILS DEVELOPING AND EXECUTING PLANS,
SECURING RESOURCES, AND IDENTIFYING AND
FIXING ERRORS. IT ALSO INVOLVES INSPIRING
PEOPLE TO WORK TOGETHER AND COOPERATING
WITH OTHERS TO REACH A COMMON GOAL. A
LEADER KNOWS THE WAY, GOES THE WAY, AND
SHOWS THE WAY. – JOHN C. MAXWELL
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1. Mempengaruhi Karyawan
Tidak banyak orang yang memiliki kepribadian atau semangat yang dapat
mempengaruhi orang lain. Perilaku teladan dan etika kerja positif dari para 
pemimpin dapat mendorong orang untuk mengadopsi nilai-nilai yang 
sama.
Karyawan dapat dipengaruhi oleh  perilaku disiplin manajer mereka, yang 
akan dapat meningkatkan kinerja mereka. Beberapa pemimpin juga 
menggunakan struktur kompensasi untuk mempromosikan pencapaian
tujuan strategis yang menghasilkan penyatuan tujuan individu dan 
perusahaan.

2. Memenuhi Kebutuhan Karyawan
Peran seorang pemimpin adalah memprioritaskan kebutuhan tim dan 
menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat berkembang dan 
belajar satu sama lain. Mereka tahu bahwa berinvestasi pada orang dan 
memprioritaskan kebutuhan mereka menghasilkan loyalitas dan 
kepercayaan yang tak tergoyahkan.

3. Menyelesaikan Konflik Internal
Konflik di tempat kerja tidak dapat dihindari. Perbedaan pendapat dan 
konfrontasi tidak bisa dihindari ketika sekelompok orang yang beragam
berkumpul di bawah satu atap.
Seorang pemimpin harus dapat memahami situasi ini dan menjadikannya
titik untuk mengatasi masalah apa pun yang dapat memengaruhi
produktivitas.
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4. Menumbuhkan Pemimpin Baru untuk Masa Depan
Pelatihan staf dalam program kepemimpinan/mentorship meningkatkan
kepercayaan dan potensi karyawan dan meninggalkan dampak positif
bagi perusahaan. Karyawan juga ingin mempelajari keterampilan baru
karena membantu mereka menaiki tangga perusahaan dengan cepat.

5. Membangun Semangat
Tugas seorang pemimpin adalah untuk menginspirasi tim mereka
dengan menghargai/mengakui upaya mereka, memahami situasi yang 
kompleks, dan bertindak tepat untuk menciptakan tenaga kerja yang 
baik.

6. Memotivasi Karyawan
Memotivasi karyawan adalah belajar tentang kebutuhan dan keinginan
mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan, dan memberi
penghargaan kepada mereka untuk pekerjaan yang dilakukan dengan
baik. Seorang pemimpin menginspirasi anggota tim dengan
mendengarkan dan menghargai ide-ide mereka, serta mengakui
kontribusi mereka.



7. Meningkatkan Produktivitas

Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk memastikan bahwa timnya tetap efisien dan produktif. Mereka dapat
mendorong tingkat produktivitas yang lebih tinggi dari setiap anggota tim dengan menerapkan strategi manajemen modern 
yang dirancang untuk meningkatkan manajemen waktu, meminimalkan stres karyawan, dan meningkatkan kualitas hasil rapat.

8. Secara efektif mengelola perubahan

Pengembangan kepemimpinan membantu organisasi untuk melewati masa-masa sulit dengan meningkatkan kemampuan
karyawan untuk merespons dengan cepat dalam situasi bisnis yang berubah secara tak terduga. Kepemimpinan memainkan
peran penting selama masa seperti PHK, restrukturisasi perusahaan, gejolak politik, dan pesaing baru.

9. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik

Pelatihan kepemimpinan dapat membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Karena pemimpin dengan
kecerdasan emosional yang tinggi memiliki perspektif untuk membuat keputusan bisnis yang terinformasi dengan baik.

Bayangkan diri Anda menghadapi situasi kritis di mana Anda perlu membuat keputusan cepat dan mengambil tindakan. Anda 
mungkin merasa cemas, takut, atau marah. Tapi, perasaan ini merusak penilaian kita. Anda tidak dapat membuat keputusan
strategis jangka panjang dalam keadaan ini. Oleh karena itu, kecerdasan emosional sangat penting. Para pemimpin hebat
menjaga keadaan emosi yang seimbang dan dapat mengatur untuk membuat keputusan yang tepat.



Komponen Kunci Leadership
• Kepemimpinan – Terkadang, orang takut melangkah ke posisi kepemimpinan karena takut ditolak. Pemimpin bergerak

melampaui rasa takut dan memimpin dengan memberi contoh. Dalam melakukannya, mereka dapat meningkatkan
nilai organisasi dengan menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, bersikap adil, menunjukkan kejujuran, dan 
menepati janji.

• Etika – Etika adalah prinsip moral yang mengatur perilaku. Pemimpin organisasi menggunakan etika sebagai lensa
untuk melihat setiap masalah yang mungkin timbul. Dengan menggunakan etika sebagai kompas, kebenaran dapat
ditemukan dan agenda tersembunyi dapat ditemukan.

• Komunikasi – Komunikasi dalam kepemimpinan organisasi menggantikan email, panggilan telepon, pertemuan
langsung, dan SMS. Itu adalah mode komunikasi. Komunikasi yang efektif juga memerlukan orang untuk
mendengarkan apa yang orang lain katakan melalui perspektifnya, melihat perbedaan masa lalu untuk menemukan
kesamaan, dan memahami keyakinan, nilai, dan harapan yang mendasari orang yang berkomunikasi dengan kita.

• Kekuatan – Manajemen kepemimpinan organisasi bekerja dengan kekuatan orang lain sambil menjelajahi kelemahan.

• Pandangan dunia – Aspek penting dari kepemimpinan organisasi melibatkan kemampuan untuk melihat dunia melalui
mata orang lain. Pandangan dunia dapat mencakup keyakinan, sikap, pendapat, dan kekuatan luar seseorang yang 
memengaruhinya.



Hierarki Kepemimpinan 5 Level

Individu yang 
Sangat Mampu

Kontributor
produktif

menawarkan
bakat, 

keterampilan
pengetahuan, dan 

kebiasaan kerja
yang baik sebagai
karyawan individu

Level 
1

Anggota Tim yang 
Berkontribusi

Berkontribusi
pada pencapaian

tujuan tim; 
bekerja secara
efektif dengan

orang lain dalam
kelompok

Level 
2

Manajer yang 
Kompeten

Menetapkan
rencana dan 

mengatur orang 
untuk mengejar

tujuan yang efisien
dan efektif

Level 
3

Eksekutif yang 
efektif

Membangun
komitmen luas
untuk visi yang 

menarik dan 
menarik, 

merangsang
orang untuk
kinerja tinggi

Level 
4

Pemimpin level 5

membangun 
organisasi hebat 
yang bertahan 
lama melalui 

kombinasi 
kerendahan hati 

pribadi dan tekad 
profesional

Level 
5



Etika 
Kepemimpinan
yang Efektif

Etika 
Kepemimpinan

yang Efektif

Berbagi
kekuatan

Keadilan

Kepedulian
terhadap

Keberlanjut
an

Pedoman
Etika

Integritas

Orientasi
Orang



Model 
Kepemimpinan

yang Efektif

• Gaya Partisipatif

• Gaya Wirausaha

• Gaya Otokratis

• Keadilan

• Berbagi kekuatan

• Orientasi Orang

• Integritas

• Pedoman Etika

• Kepedulian terhadap
Keberlanjutan

• Pertimbangan

• Faktor Inisiasi

• Komunikasi
Kepemimpinan Analitis

• Komunikasi
Kepemimpinan Intuitif

• Gaya Komunikasi
Fungsional

• Komunikasi
Kepemimpinan Pribadi Gaya 

Komunikasi
Kepemimpin

an

Perilaku
Kepemimpin

an

Gaya 
kepemimpin

an

Etika 
Kepemimpin

an



1
Pemerintah membutuhkan SDM yang sangat berkualitas yang mampu mendukung dalam mewujudkan cita-
cita Indonesia Maju.  Artinya memiliki pemahaman yang utuh terhadap cita-cita Lembaga dan pemerintah
mempunyai leadership  diberbagai posisi dan diberbagai level.

2

3

Model kepemimpinan efektif dipengauhi oleh gaya komunikasi,.perilaku, etika dan gaya kepemimpinan, 
sedangkan etika kepemimpinan efektif ditentukan oleh bagaimana cara berbagi kekuatan, keadilan, 
kepedulian akan keberlanjutan, pedoman etika, integritas dan orientasi

4

5

KESIMPULAN

ASN harus memiliki kemampuan Leadership yang adaptif di era digital . Leadership bisa dibangun, meskipun
seseorang tidak sedang berada dalam posisi pemimpin namun dibutuhkan oleh semua orang  karena
kemampuan kepemimpinan sangat untuk membantu orang-orang di sekitar.

ASN yang memiliki talenta Digital, tidak hanya menguasai teknologi digital tetapi mampu menterjemahkan
persoalan yang dihadapi , memetakan dan melakukan analisis sedemikian hingga menumbuhkan ide inovasi
layanan baru berbasis digital

Perlu sering berhubungan dengan pihak-pihak lain (misalnya PT) untuk menumbuhkan kreatifitas dan inovasi
serta mendapat dukungan teknologi atau bahkan pembiayaan 


