LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR : 677/K.1/PDP.07.9/2019
TENTANG
JENIS DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PELATIHAN TEKNIS TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,
Menimbang

:

a. bahwa

dalam

rangka

sipil

negara

aparatur

pengembangan
agar

mampu

kompetensi
memenuhi

perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan isu
strategis,

perlu

diselenggarakan

beberapa

jenis

pelatihan teknis pada tahun 2019;
b. bahwa

dalam

rangka

penyelenggaraan

memberikan

pelatihan

pedoman

teknis

bagi

sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Jenis dan
Pedoman

Penyelenggaraan

Pelatihan

Teknis

tahun

2019;
Mengingat

:

1. Undang-Undang

Nomor

5

Tahun

2014

tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5494);
2. Undang-Undang

Nomor

30

Tahun

2014

tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia

Tahun

2014

Nomor

292,

Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
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4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Lembaga

Administrasi

Negara

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3
Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Lingkungan
Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 222);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1
Tahun

2019

tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN
TEKNIS TAHUN 2019.

KESATU

: Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Tahun 2019
yang selanjutnya disebut Pelatihan Teknis meliputi:
a. Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Talenta
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini;
b. Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Kinerja
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini;
c. Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pembangunan
Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini; dan

KEDUA

d. Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Making Indonesia
4.0 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
Manajemen penyelenggaraan untuk semua Pelatihan
Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Teknis
Tahun 2019.
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KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2019

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ADI SURYANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 677/K.1/PDP.07.9/2019
TENTANG
JENIS DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PELATIHAN TEKNIS TAHUN 2019
PELATIHAN MANAJEMEN KINERJA
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Tantangan dan dinamika lingkungan stratejik senantiasa berkembang
menuntut organisasi pemerintah untuk selalu berbenah dan bertransformasi
ke arah yang lebih baik. Dalam rangka mendukung proses transformasi
organisasi, diperlukan dukungan manajemen kinerja yang efektif. Tahapan
manajemen kinerja secara garis besar meliputi perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi kinerja dari level organisasi berjenjang diturunkan hingga
kepada kinerja individu. Perumusan desain manajemen kinerja pada
Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah menjadi
penting untuk dilakukan.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara telah mengamanahkan pentingnya Penilaian Kinerja dalam rangka
menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan
sistem prestasi dan sistem karier. Sebagai tindak lanjut atas amanah tersebut
dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang
tersebut, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas, Penilaian Kinerja pegawai negeri
sipil bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan pegawai negeri sipil
yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan
berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau
organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang
dicapai, serta perilaku pegawai negeri sipil. Selain itu, berdasarkan Pasal 4

pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 menyebutkan bahwa
Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip yang terdiri atas: (1)
objektif; (2) terukur; (3) akuntabel; (4) partisipatif; dan (5) transparan.
Penilaian Kinerja pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud, dilaksanakan
dalam suatu sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil yang terdiri atas:
(1)

perencanaan

kinerja;

(2)

pelaksanaan,

pemantauan

kinerja

dan

pembinaan kinerja; (3) penilaian kinerja; (4) tindak lanjut; dan (5) Sistem
Informasi Kinerja pegawai negeri sipil. Sistem manajemen kinerja ini
membantu instansi dalam menjabarkan strategi organisasi menjadi sasaran
kinerja pegawai. Manajemen kinerja juga membantu dalam pemberian
remunerasi secara adil serta dapat memberikan feedback untuk perumusan
kebutuhan pengembangan kompetensi dan pengembangan karir pegawai.
Sehubungan dengan pentingnya manajemen kinerja dalam peningkatan
kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan kegiatan pelatihan
manajemen

kinerja.

Pelatihan

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku serta penguatan kompetensi
aparatur pemerintah dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan
memfokuskan pada strategi untuk mencapai visi dan misi organisasi. Selain
itu, pelatihan manajemen kinerja ini diharapkan dapat menyiapkan aparatur
sipil negara yang dapat mendorong, memotivasi, melakukan komunikasi yang
efektif, memantau kinerja yang sudah ditetapkan, dan dapat mengetahui
hubungan antara sasaran strategis dengan target jangka panjang serta
efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

B. Pengertian Umum
1. Pelatihan Manajemen Kinerja adalah pelatihan bagi pegawai negeri sipil
untuk dapat mengelola kinerja organisasi, unit kerja, dan individu secara
efektif dan efisien.
2. Manajemen Kinerja adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, dan pembinaan kinerja organisasi, unit dan pegawai yang
sistematis.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

4. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas
negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
6. Peserta Pelatihan yang selanjutnya disebut Peserta adalah PNS atau nonPegawai ASN yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pelatihan
Manajemen Kinerja.
7. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku
seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam
melaksanakan tugas jabatannya.
8. Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga
pemerintah

nonkementerian

yang

diberi

kewenangan

melakukan

pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam
undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
9. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang
diperlukan dalam pembelajaran.

C. Tujuan dan Sasaran
Penyelenggaraan pelatihan ini bertujuan agar Peserta mampu mengelola
kinerja organisasi, unit kerja, dan individu secara efektif dan efisien. Adapun
sasaran penyelenggaraan pelatihan ini adalah terlatihnya Peserta dalam
mengelola kinerja organisasi, unit kerja, dan individu secara efektif dan
efisien.

D. Kompetensi
Kompetensi yang dibangun dalam Pelatihan Manajemen Kinerja ini adalah
Peserta mampu mengelola kinerja organisasi, unit kerja, dan individu secara
efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kompetensi di atas, dilakukan melalui
pembelajaran dengan indikator hasil belajar sebagai berikut:
1. menjelaskan manajemen kinerja secara tepat;
2. merencanakan kinerja organisasi, unit kerja, dan individu;
3. mengelola kinerja organisasi, unit kerja, dan individu; dan
4. mengevaluasi kinerja organisasi, unit kerja, dan individu.

BAB II
KURIKULUM

A. Struktur Kurikulum
Kurikulum Pelatihan Manajemen Kinerja terdiri atas: (1) Mata Pelatihan
dan JP; (2) Ringkasan Materi Mata Pelatihan; dan (3) Kegiatan
Pembelajaran di Luar Mata Pelatihan, yang masing-masing dijelaskan
sebagaimana berikut ini.
B. Mata Pelatihan dan Kegiatan Pembelajaran di luar Mata Pelatihan serta JP.
1. Mata Pelatihan dan Kegiatan Pembelajaran di luar Mata Pelatihan.
Mata Pelatihan dan Kegiatan Pembelajaran di luar Mata Pelatihan
untuk masing-masing agenda pembelajaran adalah sebagaimana
berikut ini.
a. Overview :
1) Kebijakan Pelatihan Manajemen Kinerja; dan
2) Program Pelatihan Manajemen Kinerja.
b. Membangun Persepsi Manajemen Kinerja;
c. Manajemen Kinerja;
d. Perencanaan Kinerja Organisasi;
e. Pengelolaan Kinerja Organisasi;
f. Evaluasi Kinerja Organisasi;
g. Penyusunan Rancangan Manajemen Kinerja;
h. Presentasi Rancangan Laporan Kinerja; dan
i. Review Program Pelatihan Manajemen Kinerja.
2. JP
Jumlah JP untuk Pelatihan Manajemen Kinerja sebanyak 40 (empat
puluh) JP dengan rincian sebagai berikut:
No.

Materi Pelatihan

Jumlah JP

1.

Overview Kebijakan Pelatihan Manajemen Kinerja *)

1

2.

Overview Program Pelatihan Manajemen Kinerja

2

3.

Membangun Persepsi Manajemen Kinerja

2

4.

Manajemen Kinerja *)

6

5.

Perencanaan Kinerja Organisasi **)

8

6.

Pengelolaan Kinerja Organisasi

6

7.

Evaluasi Kinerja Organisasi

6

8.

Penyusunan Rancangan Manajemen Kinerja

2

9.

Presentasi Rancangan Laporan Kinerja ***)

5

10. Review Program Pelatihan Manajemen Kinerja

2

Jumlah

40

Keterangan :
*) Penceramah
**) Penceramah 2 (dua) JP, 6 (enam) JP tenaga pengajar
***) paling banyak 3 (tiga) orang tenaga pengajar dalam 1 (satu) team teaching
3. Jadwal Penyelenggaraan
Adapun jadwal penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Kinerja dapat
dilihat pada Anak Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Lampiran Keputusan ini.
C. Ringkasan Mata Pelatihan
1. Manajemen Kinerja
a. Deskripsi Singkat
Mata

pelatihan

menjelaskan

ini

membekali

Manajemen

Kinerja

Peserta

dengan

kemampuan

melalui

pembahasan

konsep,

kebijakan, dan prinsip-prinsip Manajemen Kinerja. Pembelajaran
dalam mata pelatihan ini disajikan dengan menggunakan metode
ceramah, diskusi, dan curah pendapat.
b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti mata pelatihan ini Peserta mampu menjelaskan
konsep, kebijakan, dan prinsip-prinsip Manajemen Kinerja.
c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat:
1) menjelaskan konsep Manajemen Kinerja;
2) menjelaskan kebijakan Manajemen Kinerja;

3) menjelaskan prinsip-prinsip Manajemen Kinerja; dan
4) melakukan review praktik Manajemen Kinerja.
d. Materi pokok yang terdiri atas:
1) konsep Manajemen Kinerja;
2) kebijakan Manajemen Kinerja;
3) pinsip-prinsip Manajemen Kinerja; dan
4) review praktik Manajemen Kinerja.
e. Alokasi waktu: 6 (enam) JP
2. Perencanaan Kinerja Organisasi
a. Deskripsi Singkat
Mata

Pelatihan

ini

membekali

Peserta

dengan

kemampuan

merencanakan kinerja organisasi, unit kerja, dan individu melalui
pembelajaran penetapan indikator kinerja utama, cascading rencana
kinerja organisasi, unit kerja dan individu, dan penetapan kebutuhan
Kompetensi pencapaian kinerja. Pembelajaran dalam mata pelatihan
disajikan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan
simulasi.
b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti mata pelatihan ini Peserta mampu menyusun
perencanaan kinerja organisasi, unit kerja, dan individu.
c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat:
1) menjelaskan indikator kinerja utama;
2) menjelaskan cascading rencana kinerja organisasi, unit kerja dan
individu;
3) menyusun kebutuhan kompetensi pencapaian kinerja; dan
4) menyusun perencanaan kinerja.
d. Materi pokok yang terdiri atas:
1) indikator kinerja utama;
2) cascading rencana kinerja;
3) kebutuhan kompetensi pencapaian kinerja; dan
4) perencanaan kinerja.
e. Alokasi waktu: 8 (delapan) JP

3. Pengelolaan Kinerja Organisasi
a. Deskripsi Singkat
Mata Pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan mengelola
hubungan
kinerja,

kinerja

organisasi

pembimbingan

mendiagnosa

pendekatan

melalui

(coaching)

pembelajaran
dan

Manajemen

monitoring

dukungan

Kinerja,

kinerja,

serta mengelola

kinerja. Pembelajaran dalam mata pelatihan disajikan dengan
menggunakan metode ceramah, diskusi, simulasi, studi kasus, dan
presentasi.
b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti mata pelatihan ini Peserta mampu mengelola
kinerja organisasi, unit kerja, dan individu.
c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat :
1) menjelaskan monitoring kinerja;
2) mensimulasikan bimbingan dan dukungan kinerja;
3) menentukan pendekatan manajemen kinerja; dan
4) mengelola kinerja.
d. Materi pokok yang terdiri atas:
1) monitoring kinerja;
2) pembimbingan dan dukungan kinerja;
3) pendekatan manajemen kinerja; dan
4) pengelolaan kinerja.
e. Alokasi waktu: 6 (enam) JP
4. Evaluasi Kinerja Organisasi
a. Deskripsi Singkat
Mata

Pelatihan

ini

membekali

Peserta

dengan

kemampuan

mengevaluasi kinerja organisasi, unit kerja, dan individu melalui
pembelajaran konsep, teknik, dan praktik pengukuran, penilaian dan
evaluasi kinerja. Pembelajaran dalam mata pelatihan disajikan
dengan menggunakan metode ceramah, diskusi simulasi, dan
presentasi.
b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti mata pelatihan ini Peserta mampu mengevaluasi
kinerja organisasi, unit kerja, dan individu.

c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat:
1) menjelaskan konsep pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja;
2) menerapkan teknik pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja;
dan
3) mempraktikkan pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja.
d. Materi pokok yang terdiri atas:
1) konsep pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja;
2) teknik pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja; dan
3) praktik pengukuran, penilaian dan evaluasi Kinerja.
e. Alokasi waktu : 6 (enam) JP
D. Kegiatan Pembelajaran di Luar Mata Pelatihan
1. Overview Kebijakan Pelatihan Manajemen Kinerja
a. Deskripsi Singkat
Materi kegiatan pembelajaran ini membekali Peserta dengan
kemampuan memahami kebijakan, urgensi pelatihan dan dampak
yang diharapkan dari kebijakan. Pembelajaran dalam kegiatan ini
dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi.
b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti materi kegiatan pembelajaran ini Peserta mampu
menjelaskan kebijakan, urgensi pelatihan dan dampak yang
diharapkan dari kebijakan.
c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini Peserta dapat:
1) menjelaskan kebijakan pelatihan Manajemen Kinerja;
2) menjelaskan urgensi pelatihan; dan
3) menjelaskan dampak pelatihan Manajemen Kinerja.
d. Materi pokok yang terdiri atas:
1) kebijakan pelatihan Manajemen Kinerja;
2) urgensi pelatihan Manajemen Kinerja; dan
3) dampak pelatihan Manajemen Kinerja.
e. Alokasi waktu : 1 (satu) JP

2. Overview Program Pelatihan Manajemen Kinerja
a. Deskripsi Singkat
Materi kegiatan pembelajaran ini membekali Peserta dengan
kemampuan memahami substansi akademik dan administratif
program pelatihan. Pembelajaran dalam kegiatan ini dilaksanakan
dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.
b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti materi kegiatan pembelajaran ini Peserta mampu
menjelaskan substansi akademik dan administratif program
pelatihan.
c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini Peserta dapat:
1) menjelaskan substansi akademik; dan
2) menjelaskan substansi administratif program pelatihan.
d. Materi pokok yang terdiri atas:
1) substansi akademik; dan
2) substansi administratif program pelatihan.
e. Alokasi waktu : 2 (dua) JP
3. Membangun Persepsi Manajemen Kinerja
a. Deskripsi Singkat
Materi kegiatan pembelajaran ini membekali Peserta dengan
kemampuan
harapan

memahami

pelatihan

persepsi,

Manajemen

implementasi,

Kinerja.

peran

Pembelajaran

dan

dalam

kegiatan ini disajikan dengan menggunakan metode ceramah,
diskusi, presentasi, dan games.
b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti materi kegiatan pembelajaran ini ini Peserta
mampu menjelaskan gambaran umum implementasi Manajemen
Kinerja di instansi Peserta masing-masing.
c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini Peserta dapat:
1) menginterpretasikan Manajemen Kinerja;
2) menjelaskan implementasi Manajemen Kinerja instansi; dan
3) menjelaskan peran dan harapan ASN dalam Manajemen
Kinerja.

d. Materi pokok yang terdiri atas:
1) persepsi Manajemen Kinerja;
2) identifikasi implementasi Manajemen Kinerja instansi; dan
3) peran dan harapan ASN dalam Manajemen Kinerja.
e. Alokasi waktu : 2 (dua) JP
4. Penyusunan Rancangan Manajemen Kinerja
a. Deskripsi Singkat
Materi

kegiatan

pembelajaran

ini

membekali

Peserta

dengan

kemampuan menyusun rancangan manajemen kinerja melalui
pembimbingan.

Pembelajaran

dalam

mata

pelatihan

ini

menggunakan metode curah pendapat, dan diskusi.
b. Hasil Belajar
Setelah

mengikuti

kegiatan

pembelajaran

ini

Peserta

mampu

menyusun rancangan manajemen kinerja.
c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini Peserta dapat:
1) menjelaskan tahapan penyusunan rancangan manajemen kinerja;
dan
2) menyusun rancangan manajemen kinerja.
d. Materi pokok yang terdiri atas:
1) tahapan penyusunan rancangan manajemen kinerja; dan
2) penyusunan rancangan manajemen kinerja.
e. Alokasi waktu : 2 (dua) JP
5. Presentasi Rancangan Laporan Kinerja
a. Deskripsi Singkat
Materi kegiatan pembelajaran ini membekali Peserta dengan
kemampuan menyajikan rancangan Manajemen Kinerja melalui
penyajian lembar kerja rancangan Manajemen Kinerja dan menerima
umpan balik. Pembelajaran dalam kegiatan ini disajikan dengan
menggunakan metode presentasi dan diskusi.
b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti materi kegiatan pembelajaran ini Peserta mampu
melakukan penyempurnaan rancangan Manajemen Kinerja.

c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini Peserta dapat:
1) menyajikan rancangan Penerapan Manajemen Kinerja;
2) menerima umpan balik; dan
3) menyempurnakan rancangan Penerapan Manajemen Kinerja.
d. Materi pokok yang terdiri atas:
1) presentasi rancangan Penerapan Manajemen Kinerja;
2) masukan terhadap rancangan Penerapan Manajemen Kinerja;
dan
3) penyempurnaan rancangan Penerapan Manajemen Kinerja.
e. Alokasi waktu: 5 (lima) JP
6. Review Program Pelatihan Manajemen Kinerja.
a. Deskripsi Singkat
Materi kegiatan pembelajaran ini membekali Peserta dengan
kemampuan merefleksikan gambaran umum program pelatihan
serta feedback Peserta kepada penyelenggara program pelatihan.
Pembelajaran

dalam

kegiatan

ini

dilaksanakan

dengan

menggunakan metode ceramah.
b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti materi kegiatan pembelajaran ini ini Peserta
mampu merefleksikan dan memberikan feedback program pelatihan.
c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini Peserta dapat :
1) merefleksikan program pelatihan;
2) memberikan feedback program pelatihan;
d. Materi pokok yang terdiri atas:
1) refleksi program pelatihan; dan
2) feedback program pelatihan.
e. Alokasi waktu: 2 (dua) JP

BAB III
EVALUASI PELATIHAN

A. Evaluasi Pelatihan
Evaluasi pelatihan terdiri dari evaluasi terhadap Peserta, tenaga pelatihan
dan penyelenggaraan dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Evaluasi Peserta
Evaluasi Peserta Pelatihan Manajemen Kinerja diukur melalui tingkat
keberhasilan dalam:
a. menyusun rancangan laporan kinerja dengan menggunakan Formulir
1 sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Keputusan Ini.
b. penilaian terhadap peserta menggunakan Formulir Evaluasi Peserta
dengan menggunakan Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran
Keputusan Ini.
2. Evaluasi Tenaga Pelatihan
Evaluasi tenaga pelatihan dilakukan untuk memberikan respons atau
persepsi dari Peserta terhadap kualitas pengajar. Evaluasi tenaga
pengajar dilakukan setelah Peserta mengikuti pembelajaran.
Dalam melakukan evaluasi ini, Peserta menjawab sejumlah pertanyaan
secara dalam jaringan dengan aspek yang dinilai dari tenaga pengajar
adalah sebagai berikut :
a. pencapaian hasil belajar;
b. penguasaan materi;
c.

kemampuan menyampaikan materi;

d. kemampuan membangun hubungan harmonis;
e.

kemampuan tanya-jawab;

f.

pemberian motivasi;

g.

penggunaan bahasa; dan

h. ketepatan waktu dan kehadiran.

Evaluasi tenaga pelatihan menggunakan Formulir 3 sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
3. Evaluasi Penyelenggaraan
Evaluasi penyelenggaraan dilakukan oleh Peserta. Aspek-aspek yang
dinilai adalah:
a. bidang akademis, dengan indikator:
1) kualitas bahan ajar;
2) komposisi materi pelatihan
3) sekuensi materi pelatihan; dan
4) durasi penyelenggaraan pelatihan.
b. bidang administrasi, dengan indikator:
1) perlengkapan Peserta;
2) perlengkapan ruang belajar;
3) tata letak kursi dan meja belajar;
4) pengaturan waktu makan dan coffee break;
5) kualitas dan kuantitas konsumsi; dan
6) kualitas pelayanan penyelenggara.
Penilaian

Peserta

terhadap

kualitas penyelenggaraan menggunakan

Formulir 4 sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Keputusan Ini.
Disamping pertanyaan tertutup, penyelenggara pelatihan dapat membuat
pertanyaan terbuka untuk menggali informasi yang tidak terakomodir
dari pertanyaan tertutup tersebut.
Penilaian terhadap pengelola dan penyelenggara pelatihan dilakukan oleh
Tim Evaluasi Pengelola, termasuk oleh Peserta sebagai pembanding.
Hasil penilaian diolah dan disampaikan oleh Tim Evaluasi Pengelola
dan

Penyelenggara

penyelenggara

kepada

bersangkutan

Pimpinan
sebagai

Lembaga

masukan

Pelatihan

untuk

dan

peningkatan

kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pada masa mendatang.
4. Evaluasi Pasca Pelatihan
Untuk memantau kemanfaatan Pelatihan Manajemen Kinerja terhadap
penguatan kompetensi alumni, maka diperlukan evaluasi pasca pelatihan
dengan mekanisme sebagai berikut:

a. evaluasi pasca pelatihan dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan
setelah pelatihan selesai;
b. komponen yang akan dievaluasi adalah:
1) keterlibatan Peserta dalam penyusunan dokumen perencanaan
kinerja;
2) keterlibatan Peserta dalam penyusunan dokumen evaluasi kinerja;
3) peran aktif Peserta dalam penyusunan dokumen perencanaan
kinerja;
4) peran aktif Peserta dalam penyusunan dokumen evaluasi kinerja;
5) kualitas Peserta dalam menyusun SKP;
6) kemampuan Peserta dalam menerapkan perencanaan kinerja;
7) kemampuan Peserta dalam menerapkan pengelolaan kinerja;
8) kemampuan Peserta dalam menerapkan Evaluasi Kinerja;
c. evaluasi dilaksanakan dengan metode 360 (tiga ratus enam puluh)
derajat, yang melibatkan atasan, teman sejawat, bawahan, dan
alumni;
d. hasil evaluasi pasca pelatihan disampaikan kepada pejabat pembina
kepegawaian; dan
e. instansi yang berwenang dalam pengembangan kompetensi ASN
menggunakan hasil evaluasi pasca pelatihan sebagai masukan untuk
penyempurnaan program pelatihan selanjutnya.
Evaluasi Pasca Pelatihan menggunakan Formulir 5 sampai dengan
Formulir 8 sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Keputusan Ini.

BAB X
PENUTUP

1. Pedoman ini merupakan panduan dalam peyelenggaraan Pelatihan
Manajemen Kinerja.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan tersendiri
oleh Kepala LAN atau pejabat di lingkungan LAN atas dasar pelimpahan
wewenang dari Kepala LAN.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Agustus 2019
KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ADI SURYANTO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 677/K.1/PDP.07.9/2019
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN
TEKNIS TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memanfaatkan
sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal, dan
pada saat yang sama memelihara keseimbangan optimal di antara berbagai
tuntutan yang saling bertentangan terhadap sumber-sumber daya tersebut
(Ignas Kleden, 1992). Emil Salim (1992) menyebutkan bahwa pembangunan
berkelanjutan yang dikenal secara global dengan istilah Sustainable
Development Goals adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan
manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan
menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan.
Konsep dasar dari pemikiran tersebut adalah, Pertama, pembangunan itu
mesti berlangsung secara berlanjut, terus menerus secara kontinu, didukung
oleh sumber alam, kualitas lingkungan manusia yang berkembang secara
berlanjut. Kedua, sumber alam, terutama udara, air dan tanah memiliki
ambang batas, dimana penggunaannya akan menyusut baik secara kuantitas
dan kualitasnya. Penyusutan itu berarti berkurangnya kemampuan sumber
alam tersebut untuk menopang pembangunan secara berkelanjutan,
sehingga menimbulkan gangguan pada keserasian sumber alam dengan
sumber daya manusia. Ketiga, kualitas lingkungan berkorelasi langsung
dengan kualias hidup manusia dan makhluk hidup bumi lainnya. Semakin
berkualitas lingkungan semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup,
yang tercermin antara lain pada peningkatan kualitas fisik, usia hidup, dan
turunnya tingkat kematian dan sebagainya. Oleh karena itu dalam
pembangunan berkelanjutan, pola penggunaan sumber alam masa kini
mestinya tidak menutup kemungkinan memilih opsi atau pilihan lain di masa

depan. Keempat, pembangunan berkelanjutan mengandaikan solidaritas
transgenerasi, dimana pembangunan ini memungkinkan generasi sekarang
untuk meningkatkan kesejahteraannya, tanpa mengurangi kemungkinan
bagi generasi masa depan untuk memperoleh keadaan yang lebih sejahtera
dari generasi saat ini.
Pembangunan

berkelanjutan

tidak

saja

berkonsentrasi

pada

isu-isu

lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup
tiga lingkup kebijakan yaitu: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial
dan perlindungan

lingkungan. Dokumen-dokumen Persatuan

Bangsa

Bangsa, terutama dokumen hasil World Summit 2005 menyebut ketiga hal
dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi
pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan berkaitan erat
dengan

pertumbuhan

ekonomi

untuk

mengurangi

kemiskinan

dan

ketertinggalan serta bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi
dalam jangka panjang, tanpa merusak dan menghabiskan modal alam.
Pada tahun 2015, 193 negara mengadopsi 17 Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan sebagai sebuah garis besar haluan kebijakan (blueprint)
negara-negara ini hingga tahun 2030. Hasil deklarasi dari 193 negara
tersebut, 17 Tujuan dapat dikelompokkan menjadi 4 pilar yang tidak
terpisahkan

dan

saling

memiliki

ketergantungan.

Empat

pilar

ini

menunjukkan ada dan pentingnya keseimbangan di antara 4 pilar utama
yaitu: pilar sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pembangunan
tersebut.
Peran dan keterlibatan berbagai sektor (masyakarat, dunia usaha, dan
tentunya

pemerintah)

sangatlah

strategis

dalam

pembangunan

berkelanjutan. Masyarakat juga merupakan bagian penting atau titik sentral
dalam pembangunan berkelanjutan, karena peran penduduk sejatinya
adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan berkelanjutan. Jumlah
penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, namun memiliki
kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal
antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya
tampung lingkungan yang semakin terbatas.
Indonesia sungguh pantas untuk percaya diri meraih sukses industrialisasi,
setelah sukses dengan otonomi daerah di awal tahun 80-an hingga sekarang
ini, serta demokrasi dan politik yang stabil, disertai pondasi yang kuat untuk

setidaknya mengatasi krisis ekonomi, sehingga pelaku industri memiliki daya
tahan dan daya saing yang kuat untuk tetap bisa mengejar menjadi negara
industri yang kuat dan tangguh. Segitiga pembangunan industri terletak
pada keberhasilan industri itu sendiri, pertanian dan jasa, dimana harus
diikuti dengan ketersediaan sumber daya manusia yang kuat, adanya
dukungan

teknologi

yang

memadai,

dukungan

moneter,

fiskal

dan

administrasi negara.
Pada tahun 2017, sebagian besar jenis aliran pendanaan pembangunan
mengalami

peningkatan,

didukung

oleh

kenaikan

ekonomi

dunia,

peningkatan investasi, dan kondisi pasar keuangan yang mendukung. Meski
demikian, kurang dari tiga tahun setelah diadopsi, implementasi sustainable
development goals kini menemui suatu hambatan besar, yakni meningkatnya
utang pemerintah di beberapa negara berkembang. Berkenaan dengan hal
tersebut, langkah pertama dari strategi reformasi pemerintah terkait dengan
sustainable development goals adalah dengan meningkatkan penerimaan di
dalam negeri.
Implikasi kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah pengelolaan sumber
daya alam dengan tekanan pada pengelolaan hutan, tanah dan air, yang
harus dikaitkan pada perencanaan tata ruang dan perencanaan daerah.
Kebijakan pembangunan dengan pengelolaan dampak dari pembangunan
terhadap lingkungan, memungkinkan negara mampu mengurangi efek buruk
kerusakan lingkungan, sehingga alokasi anggaran akan bergerak dari
pembiayaan kesehatan ke faktor yang lebih penting, yaitu penambahan
alokasi pendidikan dan kesejahteraan. Dengan demikian kebijakan tersebut
menjadi tepat digunakan untuk pembangunan sumber daya manusia yang
mencakup pengendalian jumlah penduduk dengan menekan tingkat
kelahiran, tingkat kematian dan tingkat kesakitan. Kebijakan berikutnya
adalah mencegah terjadinya urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan, dengan
memberikan kepercayaan aparat pemerintah desa mengelola pembangunan
dengan alokasi anggaran dari pemerintah pusat, sehingga pembangunan
tidak lagi terpusat hanya di kota-kota

besar saja, melainkan sudah

terdistribusi ke desa.
Mencermati hal tersebut diatas pembangunan berkelanjutan diperlukan
upaya peningkatan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kesiapan
aparatur dalam mendorong kemampuan berpikir kritis tentang butir-butir

sustainable

development

goals

yang

harus

dijadikan

acuan

dalam

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan, baik pada
level pemerintah pusat maupun daerah. Dalam kaitan itu, Lembaga
Administrasi Negara merasa perlu mengembangkan kurikulum pelatihan
teknis Pembangunan Berkelanjutan.
B. Pengertian Umum
1. Pembangunan Berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota,
bisnis, masyarakat, dan lainnya) yang menggunakan prinsip memenuhi
kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan lingkungan, keadilan sosial, dan
pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
2. Pelatihan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)
yang selanjutnya disebut Pelatihan SDGs adalah pelatihan bagi Pegawai
Negeri Sipil untuk dapat mengelola pembangunan dengan menerapkan
prinsip pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan lingkungan,
keadilan sosial, dan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas
negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
6. Peserta Pelatihan SDGs yang selanjutnya disebut Peserta adalah PNS atau
non-Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pelatihan
SDGs sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Lembaga ini.
7. Alumni Pelatihan SDGs yang selanjutnya disebut Alumni adalah Peserta
yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pelatihan SDGs.
8. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku
seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam
melaksanakan tugas jabatannya.
9. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

10. Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga
pemerintah

nonkementerian

yang

diberi

kewenangan

melakukan

pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam
undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
11. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang
diperlukan dalam pembelajaran.
C. Tujuan dan Sasaran
Penyelenggaran pelatihan ini bertujun agar meningkatkan kesadaran dan
kemampuan Peserta dalam menyusun strategi pengelolaan Pembangunan
Berkelanjutan pada instansi masing-masing.
Adapun sasaran yang akan diperoleh dari pelatihan ini adalah:
1. peningkatan pemahaman aparatur pemerintah pada semua level tentang
peran dan posisi pembangunan berkelanjutan sebagai acuan dalam
mengelola perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan;
2. peningkatan

kemampuan

aparatur

pemerintah

dalam

mengelola

pembangunan berkelanjutan pada instansi masing-masing; dan
3. mendorong terjadinya capaian 17 (tujuh belas) sasaran Pembangunan
Berkelanjutan yang ditetapkan 2030.
D. Kompetensi
Kompetensi yang dibangun dalam Pelatihan SDGs adalah meningkatkan
kesadaran dan kemampuan Peserta dalam menyusun strategi pengelolaan
Pembangunan Berkelanjutan pada instansi. Untuk mewujudkan Kompetensi
di atas, dilakukan melalui pembelajaran dengan indikator hasil belajar
sebagai berikut:
1. peserta mampu menjelaskan konsep dan kebijakan pembangunan
berkelanjutan;
2. peserta mampu melakukan pemetaan kontribusi pemerintah dalam
pembangunan berkelanjutan; dan
3. peserta

mampu

menyusun

berkelanjutan di instansi.

strategi

pengelolaan

pembangunan

BAB II
KURIKULUM

A. Struktur Kurikulum
Kurikulum Pelatihan Manajemen Kimerja terdiri atas: (1) Mata Pelatihan dan
JP; (2) Ringkasan Materi Mata Pelatihan; dan (3) Kegiatan Pembelajaran di
Luar Mata Pelatihan, yang masing-masing dijelaskan sebagaimana berikut
ini.
B. Mata Pelatihan dan Kegiatan Pembelajaran di luar Mata Pelatihan serta JP.
1. Mata Pelatihan
a. Overview :
1) Kebijakan Pelatihan Pembangunan Berkelanjutan;
2) Program Pelatihan Pembangunan Berkelanjutan.
b. Membangun persepsi Pembangunan Berkelanjutan;
c. Konsep dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan;
d. Pemetaan Kontribusi Pemerintah dalam Pembangunan Berkelanjutan;
e. Penyusunan Strategi Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan; dan
f. Review Program Pelatihan Pembangunan Berkelanjutan.
2. JP
Jumlah

JP

untuk

Pelatihan SDGs adalah 36 (tiga puluh enam) JP

dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah JP

No.

Materi Pelatihan

1.

Overview Kebijakan Pelatihan
Pembangunan Berkelanjutan *)

1

2.

Overview Program Pelatihan Pembangunan
Berkelanjutan
Membangun Persepsi Pembangunan
Berkelanjutan **)
Konsep dan Kebijakan Pembangunan
Berkelanjutan *)
Pemetaan Kontribusi Pemerintah dalam
Pembangunan Berkelanjutan ***)
Penyusunan Strategi Pengelolaan
Pembangunan Berkelanjutan **)

2

3.
4.
5.
6.

2
6
7
16

7.

Review Program Pelatihan Pembangunan
Berkelanjutan
Jumlah

2
36

Keterangan :
*) Penceramah
**) paling banyak 3 (tiga) orang tenaga pengajar dalam 1 (satu) team teaching
***) Penceramah dan team teaching
3. Jadwal Penyelenggaraan
Adapun jadwal penyelenggaraan Pelatihan SDGs dapat dilihat pada Anak
Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran
Keputusan ini.
C. Ringkasan Mata Pelatihan
1. Konsep dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan
a. Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan memahami
konsep

dan

kebijakan

Pembangunan

Berkelanjutan

melalui

pembahasan konsep dan kebijakan, serta elemen dan interkoneksi
elemen Pembangunan Berkelanjutan. Pembelajaran dalam mata
pelatihan

ini

disajikan

dengan

dengan

menggunakan metode

ceramah, curah pendapat, dan diskusi.
b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti mata pelatihan ini Peserta mampu menjelaskan
konsep dan kebijakan Pembangunan Berkelanjutan.
c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat:
1) menjelaskan konsep dan kebijakan Pembangunan Berkelanjutan;
dan
2) menjelaskan

elemen

dan

interkoneksi

elemen

dalam

Pembangunan Berkelanjutan.
d. Materi Pokok yang terdiri atas:
1) konsep dan kebijakan Pembangunan Berkelanjutan; dan
2) elemen

dan

interkoneksi

Berkelanjutan.
e. Alokasi waktu: 6 (enam) JP

elemen

dalam

Pembangunan

2. Pemetaan Kontribusi Pemerintah dalam Pembangunan Berkelanjutan
a. Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyusun
peta

kontribusi

pemerintah

dalam

pengelolaan

Pembangunan

Berkelanjutan melalui pembahasan peran pemerintah pusat, daerah
dan masyarakat dalam pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan.
Pembelajaran dalam mata pelatihan ini disajikan dengan dengan
menggunakan metode ceramah, diskusi, dan praktek lapangan
(scoping immersion). Keberhasilan Peserta dinilai dari kemampuan
memetakan

kontribusi

pemerintah

dalam

Pembangunan

Berkelanjutan.
b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu memetakan
kontribusi pemerintah dalam Pembangunan Berkelanjutan.
c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat:
1) menjelaskan peran pemerintah pusat, daerah dan masyarakat
dalam pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan; dan
2) menyusun peta kontribusi pemerintah dalam Pembangunan
Berkelanjutan.
d. Materi Pokok yang terdiri atas:
1) peran

pemerintah

pusat,

daerah

dan

masyarakat

dalam

pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan; dan
2) peta

kontribusi

pada

instansi

Peserta

dalam

pengelolaan

Pembangunan Berkelanjutan;
e. Alokasi waktu: 7

(tujuh) JP, (Ceramah 2 (dua) JP, 5

(lima) JP

Pengajar).
3. Penyusunan Strategi Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan
a. Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan menyusun
strategi

pengelolaan

Pembangunan

Berkelanjutan

melalui

pembahasan merumuskan isu lokal dalam pengelolaan Pembangunan
Berkelanjutan

dan menyusun strategi pengelolaan Pembangunan

Berkelanjutan pada instansi Peserta. Pembelajaran dalam mata
pelatihan

ini

disajikan

dengan

dengan

menggunakan

metode

ceramah, curah pendapat, diskusi, membahas kasus dan praktik..

b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menyusun
strategi pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan.
c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat:
1) menjelaskan

isu

lokal

dalam

pengelolaan

pembangunan

berkelanjutan; dan
2) menyusun strategi pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan pada
instansi.
d. Materi Pokok yang terdiri atas:
1) isu lokal dalam pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan; dan
2) strategi pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan pada instansi.
e. Alokasi waktu: 16 (enam belas) JP
D. Kegiatan Pembelajaran di Luar Mata Pelatihan
1. Overview Kebijakan Pelatihan SDGs
a. Deskripsi Singkat
Materi

kegiatan

pembelajaran

ini

membekali

Peserta

dengan

kemampuan menjelaskan kebijakan, urgensi pelatihan dan dampak
yang diharapkan dari kebijakan. Pembelajaran dalam mata pelatihan
ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi.
b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti materi kegiatan pembelajaran ini Peserta mampu
menjelaskan kebijakan, urgensi pelatihan dan output serta dampak
yang ditimbulkan dari kegiatan pembelajaran tersebut.
c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat:
1) menjelaskan kebijakan Pelatihan SDGs;
2) Menjelaskan urgensi pelatihan; dan
3) Menjelaskan output dan dampak yang diharapkan.
d. Materi Pokok yang terdiri atas:
1)

kebijakan Pelatihan SDGs;

2)

urgensi Pelatihan SDGs; dan

3)

output dan dampak Pelatihan SDGs.

e. Alokasi waktu : 1 (satu) JP

2. Overview Program Pelatihan SDGs
a. Deskripsi Singkat
Materi

pelatihan

ini

membekali

Peserta

dengan

kemampuan

memahami substansi akademik dan administratif program pelatihan.
Pembelajaran dalam mata pelatihan ini dilaksanakan dengan ceramah
dan diskusi.
b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti materi kegiatan pembelajaran ini, Peserta mampu
menjelaskan substansi akademik dan administratif program pelatihan.
c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat:
1) menjelaskan substansi akademik; dan
2) menjelaskan administratif program pelatihan.
d. Materi Pokok yang terdiri atas:
1) substansi akademik; dan
2) administratif program pelatihan.
f. Alokasi waktu 2 (dua) JP
3. Membangun Persepsi Pembangunan Berkelanjutan
a. Deskripsi Singkat
Materi

kegiatan

pembelajaran

ini

membekali

Peserta

dengan

kemampuan memahami persepsi, implementasi, peran dan harapan.
Pembelajaran dalam mata pelatihan ini dilaksanakan dengan metode
ceramah, diskusi, presentasi, dan games.
b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti materi kegiatan pembelajaran ini Peserta mampu
menjelaskan

gambaran

umum

implementasi

Pembangunan

Berkelanjutan di instansi Peserta masing-masing.
c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran Peserta dapat:
1) menginterpretasikan Pembangunan Berkelanjutan;
2) menjelaskan implementasi Pembangunan Berkelanjutan instansi;
dan
3) menjelaskan peran dan harapan ASN dalam Pembangunan
Berkelanjutan.

d. Materi Pokok yang terdiri atas:
1) persepsi Pembangunan Berkelanjutan;
2) identifikasi implementasi Pembangunan Berkelanjutan instansi;
dan
3) peran dan harapan ASN dalam Pembangunan Berkelanjutan
e. Alokasi waktu : 2 (dua) JP
4. Review Program Pelatihan SDGs.
a. Deskripsi Singkat
Materi

kegiatan

pembelajaran

ini

membekali

peserta

dengan

kemampuan mengimplementasi hasil Pelatihan SDGs. Pembelajaran
dalam mata pelatihan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode
ceramah.
b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti materi kegiatan pembelajaran, Peserta mampu
mengimplementasi hasil Pelatihan SDGs.
c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat mengimplementasi
hasil Pelatihan SDGs.
d. Materi Pokok
Materi pokok review program Pelatihan SDGs yakni implementasi
hasil Pelatihan Pembangunan Berkelanjutan.
e. Alokasi waktu: 2 (dua) JP.

BAB III
EVALUASI PELATIHAN

A. Evaluasi Pelatihan
Evaluasi pelatihan terdiri dari evaluasi terhadap Peserta, tenaga pelatihan
dan penyelenggaraan dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Evaluasi Peserta
Evaluasi

Peserta

diukur melalui unsur-unsur kejelasan tujuan,

capaian rencana aksi, milestones dalam mencapai tujuan, dan
pelibatan stakeholders, dengan penjelasan sebagai berikut:
No.
1.

Komponen
Kejelasan tujuan

Kriteria
1. Tujuan konkrit, spesifik,

(kondisi/capaian

terukur dan mampu dicapai

akhir yang ingin

pada akhir rencana aksi.

dicapai dari
rencana aksi).

Bobot
25%

2. Tujuan konkrit, spesifik,
terukur, tidak terlihat dapat
dicapai pada akhir rencana
aksi.
3. Tujuan konkrit, spesifik,
tidak dapat terukur, tidak
terlihat dapat dicapai pada
akhir rencana aksi.
4. Tujuan tidak konkrit dan
tidak dapat dicapai.

2.

Indikator capaian
rencana aksi

1. Indikator sangat relevan,
meyakinkan dan
menentukan keberhasilan
pengukuran tujuan akhir
2. Indikator cukup relevan
meyakinkan dan
menentukan keberhasilan
pengukuran tujuan akhir
3. Indikator kurang relevan
meyakinkan dan
menentukan keberhasilan

25%

pengukuran tujuan akhir
5. Indikator tidak relevan
meyakinkan dan
menentukan keberhasilan
pengukuran tujuan akhir
3.

Milestones dalam

1. Tahapan sangat jelas,

mencapai tujuan

kegiatan sangat relevan

(jangka pendek

dengan tahapan dan output

dan jangka

kegiatan sangat

menengah dengan

berkontribusi dalam

kriteria SMART)

pencapaian tujuan

25%

2. Tahapan cukup jelas,
kegiatan cukup relevan
dengan tahapan dan output
kegiatan cukup
berkontribusi dalam
pencapaian tujuan
3. Tahapan kurang jelas,
kegiatan kurang relevan
dengan tahapan dan output
kegiatan kurang
berkontribusi dalam
pencapaian tujuan
4. Tahapan tidak jelas,
kegiatan tidak relevan
dengan tahapan dan output
kegiatan tidak
berkontribusi dalam
pencapaian tujuan.
4.

Pelibatan
stakeholders

1. Penetapan dan pelibatan
stakeholders sangat jelas
yang meliputi internal dan
eksternal unit
kerja/instansi dalam
kegiatan milestones.

25%

2. Penetapan dan pelibatan
stakeholders cukup jelas
yang meliputi internal dan
eksternal unit
kerja/instansi dalam
kegiatan milestones.
3. Penetapan dan pelibatan
stakeholders kurang jelas
yang meliputi internal dan
eksternal unit
kerja/instansi dalam
kegiatan milestones.
4. Penetapan dan pelibatan
stakeholders tidak jelas
yang meliputi internal dan
eksternal unit
kerja/instansi dalam
kegiatan milestones.
Jumlah

100%

Catatan perbaikan:

Penilaian terhadap Peserta menggunakan Formulir 1 sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Lampiran Keputusan ini.
2. Evaluasi Tenaga Pelatihan
Evaluasi tenaga pelatihan dilakukan untuk memberikan respons atau
persepsi dari Peserta terhadap kualitas pengajar. Evaluasi tenaga
pengajar dilakukan setelah Peserta mengikuti pembelajaran.

Dalam

melakukan

evaluasi

ini,

Peserta

menjawab

sejumlah

pertanyaan secara dalam jaringan dengan aspek yang dinilai dari
tenaga pengajar adalah sebagai berikut :
a. pencapaian hasil belajar;
b. penguasaan materi;
c. kemampuan menyampaikan materi;
d. kemampuan membangun hubungan harmonis;
e. kemampuan tanya-jawab;
f.

pemberian motivasi;

g. penggunaan bahasa; dan
h. ketepatan waktu dan kehadiran.
Penilaian terhadap tenaga pelatihan lainnya dilakukan oleh Peserta.
Hasil evaluasi diolah dan disampaikan oleh penyelenggara kepada
yang bersangkutan sebagai masukan untuk peningkatan kualitas
masing-masing pada masa yang akan datang.
Evaluasi tenaga pelatihan menggunakan Formulir 2 sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Lampiran Keputusan ini.
3. Evaluasi Penyelenggaraan
Evaluasi penyelenggaraan dilakukan oleh Peserta dengan aspek yang
dinilai adalah:
a. Bidang akademis, dengan indikator:
1) kualitas bahan ajar;
2) komposisi materi pelatihan
3) sekuensi materi pelatihan; dan
4) durasi penyelenggaraan pelatihan.
b. Bidang administrasi, dengan indikator:
1) perlengkapan peserta;
2) perlengkapan ruang belajar;
3) tata letak kursi dan meja belajar;
4) pengaturan waktu makan dan coffee break;
5) kualitas dan kuantitas konsumsi; dan
6) kualitas pelayanan penyelenggara.

Penilaian Peserta terhadap kualitas penyelenggaraan menggunakan
Formulir 3 sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Keputusan ini.
Disamping pertanyaan tertutup, penyelenggara pelatihan dapat
membuat pertanyaan terbuka untuk menggali informasi yang tidak
terakomodir dari pertanyaan tertutup tersebut.
Penilaian terhadap pengelola dan penyelenggara pelatihan dilakukan
oleh

Tim

Evaluasi

Pengelola,

termasuk

oleh

peserta

sebagai

pembanding. Hasil penilaian diolah dan disampaikan oleh Tim
Evaluasi Pengelola dan Penyelenggara kepada Pimpinan Lembaga
Pelatihan dan penyelenggara bersangkutan sebagai masukan untuk
peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pada masa
mendatang.

4. Evaluasi Pasca Pelatihan
Untuk

memantau

Berkelanjutan

kemanfaatan

terhadap

penguatan

Pelatihan
kompetensi

Pembangunan
alumni,

maka

diperlukan evaluasi pasca pelatihan dengan mekanisme sebagai
berikut:
a. evaluasi pasca pelatihan dilakukan paling lambat 12 (dua belas)
bulan setelah pelatihan selesai.
b. komponen yang akan dievaluasi adalah kemampuan Peserta
dalam menerapkan rencana aksi pembangunan berkelanjutan
yang meliputi :
1)

penerapan

pemetaan

kontribusi

pemerintah

dalam

pembangunan berkelanjutan; dan
2)

penerapan penyusunan strategi pengelolaan pembangunan
berkelanjutan pada instansi peserta.

c. hasil evaluasi pasca pelatihan disampaikan kepada pejabat
pembina kepegawaian; dan
d. instansi yang berwenang dalam pengembangan kompetensi ASN
menggunakan hasil evaluasi pasca pelatihan sebagai masukan
untuk penyempurnaan program pelatihan selanjutnya.

Evaluasi Pasca Pelatihan menggunakan Formulir 4 sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Lampiran Keputusan ini.

BAB X
PENUTUP

1. Pedoman ini merupakan panduan dalam peyelenggaraan Pelatihan
Pembangunan Berkelanjutan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan tersendiri
oleh Kepala LAN atau pejabat di lingkungan LAN atas dasar pelimpahan
wewenang dari Kepala LAN.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Agustus 2019
KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ADI SURYANTO

ANAK LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 677/K.1/PDP.07.9/2019
TENTANG
JENIS DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PELATIHAN TEKNIS TAHUN 2019
JADWAL PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*

Hari 1

Hari 2

Hari 3

Hari 4

1. Overview
Kebijakan
Pelatihan
Pembangunan
Berkelanjutan (1
JP)
2. Overview
Program
Pelatihan
Pembangunan
Berkelanjutan (2
JP)
3. Membangun
persepsi
Pembangunan
Berkelanjutan (2
JP)
4. Konsep dan
Kebijakan
Pembangunan
Berkelanjutan (6
JP)

Pemetaan
Kontribusi
Pemerintah
Dalam
Pembangunan
Berkelanjutan
(2 JP ceramah +
5 JP fasilitator)

Penyusunan
Strategi
Pengelolaan
Pembangunan
Berkelanjutan
(10 JP fasilitator)

1. Penyusunan
Strategi Pengelolaan
pembangunan
berkelanjutan (6 JP)

Ket: team
teaching
(2 kelompok)

Ket: team teaching
(2 kelompok)

Ket: lanjutan hari
ketiga
2. Review Program
Pelatihan (2 JP)

Keterangan:
*) Jadwal dapat dilakukan penyesuaian tanpa mengurangi JP dan atas
persetujuan dari penyelenggara

FORMULIR 1
EVALUASI PESERTA
No.
1.

Komponen
Kejelasan tujuan
(kondisi/capaian
akhir yang ingin

Kriteria
1. Tujuan konkrit, spesifik, terukur dan
mampu dicapai pada akhir rencana aksi
2. Tujuan konkrit, spesifik, terukur, tidak

dicapai dari

terlihat dapat dicapai pada akhir

rencana aksi)

rencana aksi
3. Tujuan konkrit, spesifik, tidak dapat
terukur, tidak terlihat dapat dicapai
pada akhir rencana aksi
4. Tujuan tidak konkrit dan tidak dapat
dicapai

2.

Indikator capaian
rencana aksi

1. Indikator sangat relevan, meyakinkan
dan menentukan keberhasilan
pengukuran tujuan akhir
2. Indikator cukup relevan meyakinkan
dan menentukan keberhasilan
pengukuran tujuan akhir
3. Indikator kurang relevan meyakinkan
dan menentukan keberhasilan
pengukuran tujuan akhir
4. Indikator tidak relevan meyakinkan dan
menentukan keberhasilan pengukuran
tujuan akhir

3.

Milestones dalam

1. Tahapan sangat jelas, kegiatan sangat

mencapai tujuan

relevan dengan tahapan dan output

(jangka pendek

kegiatan sangat berkontribusi dalam

dan jangka

pencapaian tujuan

menengah dengan
kriteria SMART)

2. Tahapan cukup jelas, kegiatan cukup
relevan dengan tahapan dan output
kegiatan cukup berkontribusi dalam
pencapaian tujuan
3. Tahapan kurang jelas, kegiatan kurang

Nilai

relevan dengan tahapan dan output
kegiatan kurang berkontribusi dalam
pencapaian tujuan
Tahapan tidak jelas, kegiatan tidak
relevan dengan tahapan dan output
kegiatan tidak berkontribusi dalam
pencapaian tujuan
4.

Pelibatan

1. Penetapan dan pelibatan stakeholders

stakeholders

sangat jelas yang meliputi internal dan
eksternal unit kerja/instansi dalam
kegiatan milestones
2. Penetapan dan pelibatan stakeholders
cukup jelas yang meliputi internal dan
eksternal unit kerja/instansi dalam
kegiatan milestones
3. Penetapan dan pelibatan stakeholders
kurang jelas yang meliputi internal dan
eksternal unit kerja/instansi dalam
kegiatan milestones
4. Penetapan dan pelibatan stakeholders
tidak jelas yang meliputi internal dan
eksternal unit kerja/instansi dalam
kegiatan milestones

Jumlah

100%

Catatan perbaikan:

Kualifikasi penilaian evaluasi akhir peserta ditetapkan sebagai berikut:
Skor
90,01-100
80,01-90,00
70,01-80,00
60,01-70,00
≤ 60,00

Kategori
Sangat memuaskan
Memuaskan
Baik
Kurang baik
Tidak memenuhi kualifikasi

Kriteria
Kelulusan
Lulus

Tidak Lulus

FORMULIR 2
EVALUASI TENAGA PELATIHAN
Nama Pelatihan

: ……………………………………………………………………

Nama Penceramah/
: ……………………………………………………………………
Widyaiswara/Fasilitator
Mata Pelatihan
: ……………………………………………………………………
Hari/Tanggal

: ……………………………………………………………………

Waktu/Sesi/JP

: ……………………………………………………………………

Petunjuk pengisian : Berilah skor yang sesuai menurut penilaian Anda.
No
SKOR
PERTANYAAN
.
(0 – 100)
1 Pencapaian hasil belajar
2 Penguasaan materi
3

Kemampuan menyampaikan materi

4

Kemampuan membangun hubungan harmonis

5 Kemampuan tanya-jawab
6 Pemberian Motivasi
7 Penggunaan bahasa
8 Ketepatan waktu kehadiran
Catatan / Saran :

Skor
90,01-100
80,01-90,00
70,01-80,00
60,01-70,00
≤ 60,00

Kategori
Sangat memuaskan
Memuaskan
Baik
Kurang baik
Tidak memenuhi kualifikasi

FORMULIR 3
EVALUASI PENYELENGGARAAN
Nama Pelatihan

: …………………………………………………………………

Tanggal Penyelenggaraan : ………………….…….… s/d ..…………………………….
Petunjuk pengisian : Berilah skor yang sesuai menurut penilaian Anda
Penyelenggaraan
A.

Akademis

1

Kualitas bahan ajar

2

Komposisi materi pelatihan

3

Sekuensi materi pelatihan

4
B.

Durasi/lama kegiatan penyelenggaraan pelatihan
Administrasi

1

Perlengkapan peserta

2

Perlengkapan ruang belajar

3

Tata letak kursi dan meja belajar

4

Pengaturan waktu makan dan coffee break

5

Kualitas dan kuantitas konsumsi

6

Kualitas Pelayanan Penyelenggara :
a. Sikap dan perilaku
b.Kecepatan dalam pemberian pelayanan
c. Pelayanan informasi

7. Apa yang paling berkesan bagi Anda dalam pelatihan ini ?

8. Apa yang membuat Anda kurang puas/tidak puas ?

9. Secara umum penilaian Anda terhadap penyelenggaraan ?

10. Catatan/Saran :

Skor
90,01-100
80,01-90,00
70,01-80,00
60,01-70,00
≤ 60,00

Kategori
Sangat memuaskan
Memuaskan
Baik
Kurang baik
Tidak memenuhi kualifikasi

FORMULIR 4
EVALUASI PASCA PELATIHAN SDGs
Nama peserta
Tahun Pelatihan
Jabatan
Unit kerja
Instansi

:
:
:
:
:

Pada bagian ini jawaban saudara terkait implementasi strategi pengembangan pembangunan
berkelanjutan.
1. Apa nama strategi yang telah saudara implementasikan?
.........................................................................................
2. Apa tujuan strategi yang diimplementasikan?
.........................................................................................
3. Apakah saudara mendapatkan dukungan internal dan eksternal untuk penerapan strategi
pengembangan pembangunan berkelanjutan? Jelaskan!
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
4. Apakah rencana implementasi strategi tersebut sesuai dengan rencana aksi yang telah
Saudara buat?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
5. Apakah strategi tersebut sudah dimasukkan ke rencana anggaran instansi saudara?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
6. Apa manfaat yang diperoleh (bagi alumni dan lingkungan organisasi) setelah
melaksanakan strategi tersebut?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
7. Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan setelah strategi diimplementasikan?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 677/K.1/PDP.07.9/2019
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN
TEKNIS TAHUN 2019
PELATIHAN MAKING INDONESIA 4.0
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Saat ini, dunia tengah memasuki era revolusi industri 4.0. atau revolusi
industri dunia ke-empat dimana teknologi telah menjadi basis dalam
kehidupan manusia. Segala hal menjadi tanpa batas dan tidak terbatas akibat
perkembangan internet dan teknologi digital. Era ini telah mempengaruhi
banyak aspek kehidupan baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni,
dan bahkan sampai kedunia pendidikan.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara bahwa 65% pekerjaan saat ini
akan hilang 10 tahun mendatang. Tranformasi pekerjaan berbasis kertas
(paperbase) menjadi less paper dan kemudian menjadi paperless. Sebagian
besar urusan pekerjaan di instansi pemerintah saat ini telah berbasis
teknologi informasi sehingga tingkat kinerja menjadi efisien dan efektif. Hal
ini merupakan peringatan dini (early warning) agar bagi aparatur sipil negara
untuk bersiap menghadapi 10 (sepuluh) tahun mendatang.
Dengan adanya tantangan megatrend 2030 yang antara lain adalah terjadinya
perubahan yang cepat dalam teknologi, demografi, ekonomi, masyarakat
sehingga terjadinya transformasi di instansi pemerintah yaitu transformasi
struktural, kultural dan transformasi digital. Sehingga seluruh aparatur sipil
negara harus siap untuk menghadapi tantangan tersebut.
Pada tanggal 8 Nopember 2018 Indonesia menggandeng negara-negara Asia
Pasifik untuk melakukan akselerasi industri 4.0 pada acara Regional
Conference on Industrial Development di Bali. Dalam forum tersebut
pemerintah Indonesia meluncurkan peta jalan Indonesia untuk menerapkan
revolusi industri 4.0. Peta yang diberi nama Making Indonesia 4.0,
memberikan arah bagi pergerakan industri nasional di masa depan. Peta jalan

ini mendukung visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara
maju.
Peta jalan Making Indonesia 4.0 itu ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai
salah satu agenda nasional Indonesia. Sebagai koordinator program tersebut
adalah

Kementerian

Perindustrian.

Pemerintah

mengharapkan

bahwa

kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, dan juga pelaku usaha
mendukung penuh program ini sesuai tugas masing-masing demi kemajuan
bangsa yang dicintai. Untuk mengubah menjadi negara yang kompetitif di era
revolusi industri 4.0, diperlukan integrasi konektivitas, teknologi, informasi
dan komunikasi.
Peta jalan Making Indonesia 4.0 tersebut tidak hanya sekedar membahas
tentang literasi teknologi semata (technology literacy), akan tetapi juga harus
memasukkan unsur-unsur lain yang saling terkait satu sama lain yaitu
human literacy dan data literacy yang menjadi satu kesatuan. Ketiga-tiganya
mutlak harus dilakukan dalam rangka Making Indonesia 4.0.
Melihat kondisi seperti terurai di atas, maka Lembaga Administrasi Negara
melalui Kedeputian Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
Aparatur Sipil Negara merancang pelatihan Making Indonesia 4.0 dengan
tujuan agar seluruh aparatur sipil negara siap untuk menghadapi tantangan
di tahun

mendatang dengan kemampuan membangun strategi Making

Indonesia 4.0, melalui penerapan human literacy, data literacy, dan technology
literacy.
B. Pengertian Umum
1. Pelatihan Making Indonesia 4.0 adalah pelatihan bagi pegawai negeri sipil
dan nonpegawai aparatur sipil negara untuk dapat menerapkan human
literacy, data literacy, dan technology literacy pada instansi masing-masing.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas
negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
5. Peserta Pelatihan Making Indonesia 4.0 yang selanjutnya disebut Peserta
adalah PNS atau non-Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan untuk
mengikuti

Pelatihan

Making

Indonesia

4.0

sebagaimana

diatur

berdasarkan Peraturan Lembaga ini.
6. Alumni Pelatihan Making Indonesia 4.0 yang selanjutnya disebut Alumni
adalah Peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pelatihan
Making Indonesia 4.0.
7. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku
seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam
melaksanakan tugas jabatannya.
8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
9. Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga
pemerintah

nonkementerian

yang

diberi

kewenangan

melakukan

pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam
undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
10. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang
diperlukan dalam pembelajaran.
C. Tujuan dan Sasaran
Penyelenggaraan pelatihan ini bertujuan agar peserta mampu menyusun
rencana aksi strategi penerapan Making Indonesia 4.0 di masing-masing
instansi Peserta. Sasaran penyelenggaraan pelatihan ini adalah terwujudnya
Peserta yang dapat membangun strategi Making Indonesia 4.0, melalui
penerapan human literacy, data literacy, dan technology literacy.
D. Kompetensi
Kompetensi yang dibangun dalam Pelatihan Making Indonesia 4.0 ini adalah
kemampuan membangun strategi Making Indonesia 4.0 di Indonesia yang
dinilai berdasarkan kemampuan:
1. menerapkan human literacy;
2. menerapkan data literacy; dan
3. menerapkan technology literacy.

BAB II
KURIKULUM

A. Struktur Kurikulum
Kurikulum Pelatihan Making Indonesia 4.0 terdiri atas: (1) Mata Pelatihan dan
JP; (2) Ringkasan Materi Mata Pelatihan; dan (3) Kegiatan Pembelajaran di
Luar Mata Pelatihan, yang masing-masing dijelaskan sebagaimana berikut
ini.
B. Mata Pelatihan dan Kegiatan Pembelajaran di luar Mata Pelatihan serta JP.
1. Mata Pelatihan dan Kegiatan Pembelajaran di luar Mata Pelatihan.
Mata Pelatihan dan Kegiatan Pembelajaran di luar Mata Pelatihan untuk
masing-masing agenda pembelajaran adalah sebagaimana berikut ini.
a. Overview :
1) Kebijakan Pelatihan Making Indonesia 4.0
2) Program Pelatihan Making Indonesia 4.0
b. Membangun Persepsi Making Indonesia 4.0;
c. Strategi Making Indonesia 4.0;
d. Human Literacy;
e. Data Literacy;
f. Technology Literacy;
g. Visitasi;
h. Penyusunan Rencana Aksi Strategi Penerapan Making Indonesia 4.0
i. Seminar Rencana Aksi Strategi Penerapan Making Indonesia 4.0; dan
j. Review Program Pelatihan Making Indonesia 4.0
2. JP
Jumlah

JP

untuk

Pelatihan

Making Indonesia 4.0 adalah 35 (tiga

puluh lima) JP dengan rincian sebagai berikut:

Materi Pelatihan

No.

Jumlah JP

1.

Overview Kebijakan Pelatihan Making Indonesia 4.0*)

1

2.

Overview Program Pelatihan Making Indonesia 4.0

2

3.

Membangun Persepsi Making Indonesia 4.0**)

4

4.

Strategi Making Indonesia 4.0 *)

2

5.

Human Literacy *)

2

6.

Data Literacy *)

2

7.

Technology Literacy ***)

5

8.

Visitasi ***)

6

9.

Penyusunan Rencana Aksi Strategi Penerapan Making
Indonesia 4.0**)
Seminar Rencana Aksi Strategi Penerapan Making Indonesia
4.0**)
Review Program Pelatihan Making Indonesia 4.0

4

Jumlah

35

10.
11.

5
2

Keterangan :
*) Penceramah
**) paling banyak 3 (tiga) orang tenaga pengajar dalam 1 (satu) team teaching
***) Penceramah dan team teaching
3. Jadwal Penyelenggaraan
Adapun jadwal penyelenggaraan Pelatihan Making Indonesia 4.0 dapat
dilihat pada Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Lampiran Keputusan ini.
C. Ringkasan Mata Pelatihan
1. Strategi Making Indonesia 4.0
a. Deskripsi Singkat
Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan memahami
strategi Making Indonesia 4.0 melalui pembahasan konsep, kebijakan
dan strategi Making Indonesia 4.0. Pembelajaran dalam mata
pelatihan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah,
curah pendapat, dan diskusi.
b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti mata pelatihan ini Peserta mampu menjelaskan
konsep, kebijakan, dan strategi Making Indonesia 4.0.
c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat:
1) menjelaskan konsep Making Indonesia 4.0;
2) menjelaskan kebijakan Making Indonesia 4.0; dan
3) menjelaskan strategi Making Indonesia 4.0
d. Materi Pokok yang terdiri atas:
1) konsep Making Indonesia 4.0;
2) kebijakan Making Indonesia 4.0; dan
3) strategi Making Indonesia 4.0.

e. Alokasi waktu: 2 (dua) JP
2. Human Literacy
a. Deskripsi Singkat
Mata

pelatihan

ini

membekali

Peserta

dengan

kemampuan

menjelaskan penerapan human literacy melalui pembahasan konsep
dan penerapan human literacy. Pembelajaran dalam mata pelatihan
ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, curah
pendapat, dan tanya jawab.
b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu menjelaskan
konsep dan penerapan Human Literacy.
c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat:
1) menjelaskan konsep Human Literacy; dan
2) menjelaskan penerapan Human Literacy.
d. Materi Pokok yang terdiri atas:
1) konsep Human Literacy; dan
2) penerapan Human Literacy;
e. Alokasi waktu: 2 (dua) JP
3. Data Literacy
a. Deskripsi Singkat
Mata

pelatihan

ini

membekali

Peserta

dengan

kemampuan

menjelaskan penerapan data literacy melalui pembahasan konsep
dan penerapan data literacy. Pembelajaran dalam mata pelatihan ini
dilaksanakan

dengan

menggunakan

metode

ceramah,

curah

pendapat, dan diskusi.
b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu menjelaskan
konsep dan penerapan data literacy.
c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat:
1) menjelaskan konsep data literacy; dan
2) menjelaskan penerapan data literacy.
d. Materi Pokok yang terdiri atas:
1) konsep data literacy; dan

2) penerapan data literacy
e. Alokasi waktu: 2 (dua) JP
4. Technology Literacy
a. Deskripsi Singkat
Mata

pelatihan

ini

membekali

Peserta

dengan

kemampuan

menjelaskan penerapan technology literacy melalui pembahasan
konsep dan penerapan technology literacy serta merefleksikan
penerapan Making Indonesia 4.0. Pembelajaran dalam mata pelatihan
ini ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, curah
pendapat, tanya jawab, diskusi dan refleksi.
b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta mampu menjelaskan
konsep dan penerapan technology literacy serta merefleksikan
penerapan Making Indonesia 4.0.
c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat:
1) menjelaskan konsep technology literacy;
2) menjelaskan penerapan technology literacy; dan
3) merefleksikan penerapan Making Indonesia 4.0.
d. Materi Pokok yang terdiri atas:
1) konsep technology literacy;
2) penerapan technology literacy; dan
3) refleksi penerapan Making Indonesia 4.0.
e. Alokasi waktu : 5 (lima) JP
D. Kegiatan Pembelajaran di Luar Mata Pelatihan
1. Overview Kebijakan Pelatihan Making Indonesia 4.0
a) Deskripsi Singkat
Materi

kegiatan

pembelajaran

ini

membekali

Peserta

dengan

kemampuan memahami kebijakan, urgensi pelatihan dan dampak
yang diharapkan dari kebijakan. Pembelajaran dalam mata pelatihan
ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi
interaktif.

b) Hasil Belajar

Setelah mengikuti materi kegiatan pembelajaran ini, Peserta mampu
menjelaskan

kebijakan,

urgensi

pelatihan

dan

dampak

yang

ditimbulkan dari kegiatan pembelajaran tersebut.
c) Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat:
1) menjelaskan kebijakan pelatihan Making Indonesia 4.0;
2) menjelaskan urgensi pelatihan; dan
3) menjelaskan dampak yang diharapkan.
d) Materi Pokok yang terdiri atas:
1) kebijakan pelatihan Making Indonesia 4.0;
2) urgensi pelatihan Making Indonesia 4.0; dan
3) dampak pelatihan Making Indonesia 4.0.
e) Alokasi waktu : 1 (satu) JP
2. Overview Program Pelatihan Making Indonesia 4.0
a) Deskripsi Singkat
Materi

pelatihan

ini

membekali

Peserta

dengan

kemampuan

memahami substansi akademik dan administratif program pelatihan.
Pembelajaran dalam mata pelatihan ini dilaksanakan dengan metode
ceramah dan diskusi.
b) Hasil Belajar
Setelah

mengikuti

kegiatan

pembelajaran

ini,

Peserta

mampu

menjelaskan substansi akademik dan administratif program pelatihan.
c) Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat:
1. menjelaskan substansi akademik; dan
2. menjelaskan administratif program pelatihan.
d. Materi Pokok yang terdiri atas:
1) substansi akademik; dan
2) administratif program pelatihan.
e. Alokasi waktu : 2 (dua) JP

3. Membangun Persepsi Making Indonesia 4.0
a. Deskripsi Singkat
Materi

kegiatan

pembelajaran

ini

membekali

Peserta

dengan

kemampuan memahami persepsi, implementasi, peran dan harapan
Making Indonesia 4.0. Pembelajaran dalam mata pelatihan ini
dilaksanakan

dengan

menggunakan

metode

ceramah,

diskusi

interaktif, presentasi, dan games.
b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti materi kegiatan pembelajaran ini Peserta mampu
menjelaskan gambaran umum implementasi Making Indonesia 4.0 di
instansi Peserta masing-masing.
c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat:
1) menginterpretasikan Making Indonesia 4.0;
2) menjelaskan implementasi Making Indonesia 4.0 di instansi; dan
3) menjelaskan peran dan harapan ASN dalam Making Indonesia 4.0.
d. Materi Pokok yang terdiri atas:
1) persepsi Making Indonesia 4.0;
2) identifikasi implementasi Making Indonesia 4.0 di instansi; dan
3) peran dan harapan ASN dalam Making Indonesia 4.0.
e. Alokasi waktu : 4 (empat) JP
4. Visitasi
a. Deskripsi Singkat
Kegiatan

ini

memfasilitasi

Peserta

pelatihan

untuk

melihat/mengamati dan mengalami secara langsung implementasi
human literacy, data literacy dan technology literacy pada lokus yang
dikunjungi sesuai dengan konteks Pelatihan Making Indonesia 4.0..
b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, Peserta mampu
mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk penyusunan
rencana aksi Making Indonesia 4.0 di instansinya masing-masing.
c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta dapat:
1) menjelaskan data dan informasi penerapan Making Indonesia 4.0
di lokus; dan
2) mengadopsi penerapan Making Indonesia 4.0 dari lokus ke
instansi.

d. Materi Pokok yang terdiri atas:
1) data dan informasi penerapan Making Indonesia 4.0 di lokus; dan
2) adopsi penerapan Making Indonesia 4.0 di instansi.
e. Alokasi waktu : 6 (enam) JP
5. Penyusunan Rencana Aksi Strategi Penerapan Making Indonesia 4.0
a. Deskripsi Singkat
Materi

kegiatan

pembelajaran

ini

membekali

Peserta

dengan

kemampuan menyusun rencana aksi dalam menerapkan strategi
Making Indonesia 4.0. Pembelajaran dalam mata pelatihan ini
dilaksanakan dengan menggunakan metode pembimbingan.
b. Hasil Belajar
Setelah mengikuti materi kegiatan pembelajaran ini Peserta mampu
menyusun rencana aksi penerapan strategi Making Indonesia 4.0.
c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini Peserta dapat:
1) menjelaskan mekanisme pembimbingan; dan
2) menyusun rencana aksi.
d. Materi Pokok yang terdiri atas:
1) mekanisme pembimbingan; dan
2) penyusunan rencana aksi.
e. Alokasi waktu : 4 (empat) JP
6. Seminar Rencana Aksi Strategi Penerapan Making Indonesia 4.0
a. Deskripsi Singkat
Materi

kegiatan

kemampuan

pembelajaran

ini

membekali

Peserta

dengan

mempresentasikan rencana aksi strategi penerapan

Making Indonesia 4.0.
b. Hasil Belajar
Setelah

mengikuti

kegiatan

pembelajaran

ini

Peserta

mampu

mempresentasikan rencana aksi strategi penerapan Making Indonesia
4.0 di instansinya masing-masing.
c. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini Peserta dapat:
1) mempresentasikan rencana aksi strategi penerapan Making
Indonesia 4.0 di instansinya masing-masing; dan

2) melakukan komunikasi interaktif kepada penguji tentang rencana
aksi strategi penerapan Making Indonesia 4.0 di instansinya
masing-masing;
d. Materi Pokok yang terdiri atas:
1) presentasi rencana aksi strategi penerapan Making Indonesia 4.0
di instansinya masing-masing; dan
2) komunikasi interaktif rencana aksi strategi penerapan Making
Indonesia 4.0 di instansinya masing-masing.
e. Alokasi waktu : 5 (lima) JP
7. Review Program Pelatihan Making Indonesia 4.0
a. Deskripsi Singkat
Materi

kegiatan

kemampuan

pembelajaran

untuk

ini

merefleksikan

membekali

Peserta

gambaran

umum

dengan
program

pelatihan serta feedback peserta kepada penyelenggara program
pelatihan.

Kegiatan

pembelajaran

ini

dilaksanakan

dengan

menggunakan metode ceramah interaktif.
a. Hasil Belajar
Setelah mengikuti materi kegiatan pembelajaran ini, Peserta mampu
merefleksikan dan memberikan feedback program Pelatihan Making
Indonesia 4.0.
b. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini Peserta dapat :
1) merefleksikan program pelatihan;
2) memberikan feedback program pelatihan.
c. Materi Pokok yang terdiri atas:
1) refleksi program pelatihan;
2) feedback program pelatihan.
d. Alokasi waktu: 2 (dua) JP

BAB III
EVALUASI PELATIHAN
A. Evaluasi Pelatihan
Evaluasi pelatihan terdiri dari evaluasi terhadap Peserta, tenaga pelatihan
dan penyelenggaraan dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Evaluasi terhadap Peserta
Evaluasi

Peserta

diukur melalui tingkat keberhasilan dalam

menyajikan rencana aksi seperti dalam Formulir 1 dan menerima
umpan balik. Penilaian rencana aksi menggunakan Formulir 2
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Keputusan ini.
2. Evaluasi Tenaga Pelatihan
Evaluasi tenaga pelatihan dilakukan untuk memberikan respons atau
persepsi dari Peserta terhadap kualitas pengajar. Evaluasi tenaga
pengajar dilakukan setelah Peserta mengikuti pembelajaran.
Dalam

melakukan

evaluasi

ini,

Peserta

menjawab

sejumlah

pertanyaan secara dalam jaringan dengan aspek yang dinilai dari
tenaga pengajar adalah sebagai berikut :
a. pencapaian hasil belajar;
b. penguasaan materi;
c. kemampuan menyampaikan materi;
d. kemampuan membangun hubungan harmonis;
e. kemampuan melakukan tanya-jawab;
f.

pemberian motivasi;

g. penggunaan bahasa; dan
h. ketepatan waktu dan kehadiran.
Penilaian terhadap tenaga pelatihan lainnya dilakukan oleh Peserta.
Hasil evaluasi diolah dan disampaikan oleh penyelenggara kepada
yang bersangkutan sebagai masukan untuk peningkatan kualitas
masing-masing pada masa yang akan datang.
Evaluasi Tenaga Pelatihan menggunakan Formulir 3 sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Lampiran Keputusan ini.

3. Evaluasi Penyelenggaraan

Evaluasi penyelenggaraan dilakukan oleh Peserta dengan aspek yang
dinilai adalah:
a. Bidang akademis, dengan indikator:
1) kualitas bahan ajar;
2) komposisi materi pelatihan
3) sekuensi materi pelatihan; dan
4) durasi penyelenggaraan pelatihan.
b. Bidang administrasi, dengan indikator:
1) perlengkapan Peserta;
2) perlengkapan ruang belajar;
3) tata letak kursi dan meja belajar;
4) pengaturan waktu makan dan coffee break;
5) kualitas dan kuantitas konsumsi; dan
6) kualitas pelayanan penyelenggara.
Penilaian peserta terhadap kualitas penyelenggaraan menggunakan
Formulir 4 sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Keputusan ini.
Disamping

pertanyaan

tertutup,

penyelenggara

pelatihan

dapat

membuat pertanyaan terbuka untuk menggali informasi yang tidak
terakomodir dari pertanyaan tertutup tersebut.
Penilaian terhadap pengelola dan penyelenggara pelatihan dilakukan
oleh Tim Evaluasi Pengelola, termasuk oleh Peserta sebagai pembanding.
Hasil penilaian diolah dan disampaikan oleh tim evaluasi pengelola
dan penyelenggara kepada pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan
dan penyelenggara bersangkutan sebagai masukan untuk peningkatan
kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pada masa mendatang.
4. Evaluasi Pasca Pelatihan
Untuk memantau kemanfaatan

Pelatihan

Making Indonesia 4.0

terhadap penguatan kompetensi alumni, maka diperlukan evaluasi
pasca pelatihan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. evaluasi pasca pelatihan dilakukan paling lambat 12 (dua belas)
bulan setelah pelatihan selesai;
b. komponen yang akan dievaluasi adalah:
kemampuan peserta dalam melakukan strategi Making Indonesia 4.0
meliputi:

1) cakupan;
2) kemanfaatan; dan
3) kelayakan.

c. proses

evaluasi

pasca

pelatihan

dilakukan

oleh

lembaga

penyelenggara pelatihan;
d. hasil evaluasi pasca pelatihan disampaikan kepada pejabat yang
berwenang (PyB); dan
e. instansi yang berwenang dalam pengembangan kompetensi ASN
menggunakan hasil evaluasi pasca pelatihan sebagai masukan untuk
penyempurnaan program pelatihan selanjutnya.
Evaluasi Pasca Pelatihan menggunakan Formulir 5 sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Lampiran Keputusan ini.

BAB IV
PENUTUP

1. Pedoman ini merupakan panduan dalam penyelenggaraan Pelatihan
Making Indonesia 4.0.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan tersendiri
oleh Kepala LAN atau pejabat di lingkungan LAN atas dasar pelimpahan
wewenang dari Kepala LAN.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Agustus 2019
KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ADI SURYANTO

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 677/K.1/PDP.07.9/2019
TENTANG
JENIS DAN PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS
2019

A. Ruang Lingkup Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan
Ruang lingkup manajemen penyelenggaraan pelatihan meliputi:
1. perencanaan pelaksanaan pelatihan meliputi persiapan pelatihan,
Peserta pelatihan, tenaga pelatihan, fasilitas dan pendanaan;
2. pelaksanaan pelatihan yang meliputi lembaga penyelenggara pelatihan,
mekanisme pelaksanaan, waktu pelaksanaan pelatihan, evaluasi, Kode
Registrasi Alumni (KRA) pelatihan, dan surat keterangan pelatihan,
serta pelaporan; dan
3. pemantauan dan evaluasi.
B. Perencanaan Pelaksanaan Pelatihan
1. Persiapan Pelatihan
Persiapan pelatihan teknis dilakukan melalui kegiatan sebagai
berikut:
a. lembaga

penyelenggara

pelatihan

menyampaikan

usulan

penyelenggaraan pelatihan kepada Kepala LAN paling lambat 1
(satu) bulan sebelum penyelenggaraan;
b. Kepala LAN melalui deputi LAN yang menyelenggarakan urusan di
bidang penyelenggaraan pengembangan kompetensi melakukan
analisa kesiapan dan memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan;
c. berdasarkan hasil analisis kesiapan sebagaimana dimaksud pada
huruf b, deputi LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang
penyelenggaraan pengembangan kompetensi menyampaikan nota
dinas pemberitahuan rencana pelaksanaan pelatihan kepada
Kepala LAN paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum pelaksanaan
pelatihan;
d. berdasarkan nota dinas deputi sebagaimana dimaksud pada
huruf c, Kepala LAN memberikan jawaban atas permohonan
sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

e. apabila disetujui, Kepala LAN memberikan persetujuan tertulis
kepada

lembaga

menyelenggarakan

penyelenggara
pelatihan.

pelatihan

Persetujuan

dimaksud

untuk
dapat

digunakan sebagai dasar untuk memperoleh KRA.
2. Peserta Pelatihan
a. Persyaratan Peserta
Persyaratan Peserta pelatihan adalah sebagai berikut:
1) PNS atau non-pegawai ASN yang ditugaskan oleh pejabat yang
berwenang; dan
2) menandatangani surat pernyataan komitmen dari Peserta yang
didukung oleh atasan langsung Peserta.
b. Jumlah Peserta
Peserta pelatihan paling banyak berjumlah 30 (tiga puluh) orang.
3. Tenaga Pelatihan
a. Jenis Tenaga Pelatihan
Tenaga pelatihan pada pelatihan teknis adalah sebagai berikut:
1) penceramah merupakan orang yang memberikan wawasan
pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan
keahliannya kepada Peserta;
2) tenaga pengajar merupakan orang atau tim yang memberikan
informasi dan pengetahuan kepada Peserta dalam suatu
kegiatan pembelajaran yang terdiri atas:
a) pengampu materi (widyaiswara atau pegawai lainnya);
b) penguji; dan
c) pembimbing.
3) pengelola dan penyelenggara yaitu Pegawai ASN yang bertugas
mengelola dan menyelenggarakan pelatihan teknis di lembaga
penyelenggara pelatihan; dan
4) penjamin

mutu

yaitu

Pegawai

ASN

dan

praktisi

yang

melaksanakan penjaminan terhadap mutu penyelenggaraan.
b. Persyaratan Tenaga Pelatihan
1) Persyaratan tenaga pelatihan yang berstatus widyaiswara
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a) berpendidikan paling rendah S2;
b) berpengalaman mengajar pada pelatihan dan menguasai
materi yang diajarkan;dan
c) mampu menggunakan metode dan media yang relevan
dengan tujuan pembelajaran dan hasil belajar sesuai
dengan mata pelatihan.
bagi

tenaga

pelatihan

selain

widyaiswara

ditentukan

berdasarkan kesesuaian kompetensi dengan tema pelatihan.
2) Pengelola dan penyelenggara pelatihan memiliki kemampuan
dalam mengelola pelatihan yang dibuktikan dengan:
a) sertifikat Pelatihan Management of Training (MoT) bagi
pengelola pelatihan;
b) sertifikat Pelatihan Training Officer Course (TOC) bagi
penyelenggara pelatihan; dan
c) surat

tugas

dari

pimpinan

lembaga

penyelenggara

pelatihan.
4. Penugasan
Tenaga pelatihan yang bertugas dalam pelatihan antara lain:
a. melaporkan perkembangan proses belajar mengajar; dan
b. memberi masukan baik diminta atau tidak diminta kepada
penyelenggara program berkaitan dengan hal-hal yang perlu
mendapat perhatian untuk perbaikan pada program pelatihan
berikutnya.
5. Fasilitas Pelatihan
Sarana dan prasarana pelatihan disiapkan untuk mendukung proses
belajar sehingga kompetensi yang akan dibangun dapat tercapai
secara efektif dan efisien.
a. Sarana
Penyelenggaraan pelatihan menggunakan sarana sebagai berikut:
1) white board/soft board/marker;
2) flipchart;
3) metaplan;
4) sound system;
5) multimedia;
6) komputer/laptop; dan
7) jaringan internet (wifi).

b. Prasarana
Prasarana yang diperlukan dalam pelatihan meliputi paling sedikit
sebagai berikut:
1) aula;
2) ruang kelas;
3) ruang pembimbingan;
4) ruang seminar;
5) ruang kantor;
6) perpustakaan;
7) ruang makan;
8) fasilitas olahraga;
9) poliklinik dan ruang laktasi; dan
10) tempat ibadah.
6. Pendanaan
a. Pendanaan

pelatihan

dibebankan

pada

anggaran

lembaga

penyelenggara pelatihan.
b. Pendanaan pelatihan dapat mengacu pada rincian anggaran
pelatihan yang diselenggarakan oleh LAN.
C. Pelaksanaan Pelatihan
1. Lembaga Penyelenggara Pelatihan
1. Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan oleh LAN.
2. Instansi pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan teknis
dengan mengacu pada pedoman sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan ini.
2. KRA
Dalam rangka pengendalian dan pengelolaan database alumni secara
nasional, Peserta yang dinyatakan lulus diberikan kode registrasi
oleh LAN.
Prosedur untuk memperoleh KRA oleh LAN dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. lembaga

penyelenggara

pelatihan

menyampaikan

surat

permohonan kode registrasi beserta daftar hadir Peserta kepada
LAN melalui deputi LAN yang menyelenggarakan urusan di
bidang kebijakan kompetensi, paling lambat 6 (enam) hari kerja
sebelum penyelenggaraan RLA berakhir;

b. lembaga penyelenggara pelatihan mengunggah data Peserta RLA
ke database Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN
(SIPKA) LAN; dan
c.

LAN memberikan kode registrasi sesuai data Peserta yang telah
diajukan.

3. Surat Keterangan Pelatihan
Surat Keterangan Pelatihan diberikan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Peserta Pelatihan yang telah menyelesaikan seluruh program
pelatihan dengan kualifikasi paling rendah baik dan dinyatakan
lulus, diberikan sertifikat pelatihan;
b. Peserta yang tidak lulus diberikan surat keterangan telah
mengikuti pelatihan; dan
c. jenis dan bentuk, serta ukuran sertifikat dan surat keterangan
telah mengikuti pelatihan ditetapkan oleh Kepala LAN.
4. Pelaporan
a. Unit kerja yang menyelenggarakan pelatihan menyampaikan
laporan secara tertulis penyelenggaraan pelatihan kepada deputi
LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang kebijakan
pengembangan Kompetensi ASN paling lambat 1 (satu) bulan
terhitung sejak pelatihan berakhir.
b. Penyampaian laporan menjadi bahan pertimbangan untuk
penyempurnaan program pelatihan.
c. Penyampaian laporan dapat dilakukan secara elektronik.

D. Pemantauan dan Evaluasi
1. Penyelenggaraan pelatihan dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh
deputi

LAN

yang

menyelenggarakan

urusan

di

bidang

penyelenggaraan pengembangan Kompetensi bekerjasama dengan
lembaga penyelenggara pelatihan.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Kepala LAN.
3. LAN melalui deputi LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang
kebijakan pengembangan Kompetensi menggunakan data hasil
laporan pemantauan dan evaluasi untuk:
a.

melakukan pembinaan terhadap lembaga penyelenggara pelatihan;
dan

b.

dasar pertimbangan penyempurnaan program pelatihan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2019

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ADI SURYANTO

ANAK LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 677/K.1/PDP/07.9/2019
TENTANG
JENIS DAN PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS
TAHUN 2019
JADWAL PENYELENGGARAAN PELATIHAN MANAJEMEN TALENTA*
Hari 1

Hari 2

1. Overview
Kebijakan
Pelatihan
Manajemen
Talenta**
(1 JP)
2. Overview
Program
Pelatihan
Manajemen
Talenta (2 JP)
3. Membangun
Persepsi
Manajemen
Talenta***
(2 JP)
4. Konsep dan
Kebijakan
Manajemen
Talenta SDM di
Indonesia**
(6 JP)

1. Pemetaan
Kompetensi
SDM di
Instansi
Pemerintah*
*** (5 JP)
2. Peta Kinerja
SDM***
(4 JP)

Hari 3

Hari 4

1. Peta Talenta
1. Seminar
SDM ***
Rencana
(5 JP)
Aksi
2. Penyusunan
Strategi
Rencana Aksi
Pemetaan
Strategi
Talenta
Pemetaan
SDM
Talenta SDM
Instansi***
Instansi***
(5 JP)
(3 JP)
2. Review
Program
Pelatihan
Manajemen
Talenta
(2 JP)

Keterangan:
*) Jadwal dapat dilakukan penyesuaian tanpa mengurangi JP dan atas
persetujuan dari penyelenggara
**)Penceramah
***) Team teaching
****) 2 JP ceramah, 3 JP pengajaR

Formulir 1
Rencana Aksi Strategi Pemetaan Manajemen Talenta
Nama

: ………………………………………………………..

Jabatan

: ………………………………………………………..

Unit Kerja

: ………………………………………………………..

Instansi

: ....................................................................

Kondisi
Kondisi
Infrastruktur
Workflow
Peran
Saat
yang
Manajemen Manajemen
Capaian
Stakeholder
ini
diharapkan
Talenta
Talenta

Manfaat

Individu Organisasi

FORMULIR 2
EVALUASI PESERTA
Nama Program
Pelatihan
Nama Peserta

: Pelatihan Manajemen Talenta

Instansi Peserta

: ………………………………………………………

Penilai

: ………………………………………………………

Hari/Tanggal/Waktu

: ………………………………………………………

Indikator
1. Cakupan
BOBOT : 40 %

: ………………………………………………………

Level

Mencakup peta
Level 4
kompetensi, peta kinerja
(skor 90 ≤ N ≤ 100)
dan peta talenta SDM.
Level 3
(skor 80 ≤ N < 90)

Mencakup hanya 2 (dua)
peta.

Level 2
(skor 70 ≤ N < 80)

Mencakup hanya 1 (satu)
peta.

Level 1
(skor N < 70)
2. Kemanfaatan
BOBOT : 35 %

Kriteria

Tidak mencakup peta.

Level 4
Bermanfaat langsung
(skor 90 ≤ N ≤ 100) bagi instansi peserta.
Level 3
(skor 80 ≤ N < 90)

Bermanfaat internal bagi
unit kerja instansi
peserta.

Level 2
(skor 70 ≤ N < 80)

Bermanfaat bagi peserta.

Level 1
(skor N < 70)

Tidak bermanfaat.

Skor

3. Kelayakan
BOBOT : 25 %

Skor
90,01-100
80,01-90,00
70,01-80,00
60,01-70,00
≤ 60,00

Level 4
(skor 90 ≤ N ≤ 100)

Sasaran jelas, tahapan
jelas, dan pemetaan
stakeholders jelas.

Level 3
(skor 80 ≤ N < 90)

Sasaran jelas, tahapan
kurang jelas, dan
pemetaan stakeholders
jelas.

Level 2
(skor 70 ≤ N < 80)

Sasaran jelas, tahapan
kurang jelas, dan
pemetaan stakeholders
kurang jelas.

Level 1
(skor N < 70)

Sasaran, tahapan, dan
pemetaan stakeholders
tidak jelas.

Kategori
Sangat memuaskan
Memuaskan
Baik
Kurang baik
Tidak memenuhi kualifikasi

Kriteria
Kelulusan
Lulus

Tidak Lulus

FORMULIR 3

EVALUASI TENAGA PELATIHAN

Nama Pelatihan

: ……………………………………………………………………

Nama Penceramah/
Widyaiswara/Fasilitator : ……………………………………………………………………
Mata Pelatihan

: ……………………………………………………………………

Hari/Tanggal

: ……………………………………………………………………

Waktu/Sesi/JP

: ……………………………………………………………………

Petunjuk pengisian : Berilah skor yang sesuai menurut penilaian Anda
No
PERTANYAAN
.
1 Pencapaian hasil belajar
2 Penguasaan materi
3

Kemampuan menyampaikan materi

4

Kemampuan membangun hubungan harmonis

5 Kemampuan tanya-jawab
6 Pemberian Motivasi
7 Penggunaan bahasa
8 Ketepatan waktu kehadiran
Catatan / Saran :

Skor
90,01-100
80,01-90,00
70,01-80,00
60,01-70,00
≤ 60,00

Kategori
Sangat memuaskan
Memuaskan
Baik
Kurang baik
Tidak memenuhi kualifikasi

SKOR
(0 – 100)

FORMULIR 4
EVALUASI PENYELENGGARAAN
Nama Pelatihan

: …………………………………………………………………

Tanggal Penyelenggaraan : ………………….…….… s/d ..…………………………….
Petunjuk pengisian : Berilah skor yang sesuai menurut penilaian Anda
Penyelenggaraan
A.

Akademis

1.

Kualitas bahan ajar

2.

Komposisi materi pelatihan

3.

Sekuensi materi pelatihan

4.
B.
1.

Durasi/lama kegiatan penyelenggaraan pelatihan
Administrasi
Perlengkapan peserta

2.
3.

Perlengkapan ruang belajar
Tata letak kursi dan meja belajar

4.

Pengaturan waktu makan dan coffee break

5.

Kualitas dan kuantitas konsumsi

6.

Kualitas Pelayanan Penyelenggara :
a. Sikap dan perilaku
b.Kecepatan dalam pemberian pelayanan
c. Pelayanan informasi

7. Apa yang paling berkesan bagi Anda dalam pelatihan ini ?

8. Apa yang membuat Anda kurang/tidak puas ?

20. Secara umum penilaian Anda terhadap penyelenggaraan ?

21. Catatan/Saran :

Skor
90,01-100
80,01-90,00
70,01-80,00
60,01-70,00
≤ 60,00

Kategori
Sangat memuaskan
Memuaskan
Baik
Kurang baik
Tidak memenuhi kualifikasi

FORMULIR 5
EVALUASI PASCA
PELATIHAN MANAJEMEN TALENTA

BAGIAN I
Nama peserta
Tahun Pelatihan
Jabatan
Unit kerja
Instansi

:
:
:
:
:

BAGIAN II
Pada bagian ini jawaban saudara terkait implementasi rencana aksi
pelatihan teknis Manajemen Talenta di unit kerja
1. Apakah rencana aksi saudara 100% selesai
dilaksanakan?
2. Apa implementasi rencana aksi selesai
sesuai target yang telah direncanakan?
3. Hambatan apa yang terjadi saat
implementasi rencana aksi di unit kerja
saudara?
4. Capaian apa yang didapatkan dari
implementasi rencana aksi saudara
5. Apa tujuan implementasi rencana aksi
saudara dapat tercapai?
BAGIAN III
Pada bagian ini jawaban saudara diharapkan dapat mencerminkan sejauh
mana tingkat pencapaian tujuan pelatihan teknis Manajemen Talenta yang
telah diikuti.

1.

Berdasarkan materi pelatihan dan rencana aksi yang
diimplementasikan, apakah tujuan pelatihan teknis Manajemen
Talenta telah tercapai
Sangat besar
Besar
Sedang
Sedikit
Sangat
sedikit

2.

Dampak materi pelatihan dengan tugas jabatan di kantor
Sangat besar
Besar
Sedang
Sedikit
Sangat
sedikit

3.

Dampak pelatihan terhadap pengetahuan teoritis atau konsep
Sangat besar
Besar
Sedang
Sedikit
Sangat
sedikit

4.

Dampak pelatihan terhadap keterampilan teknis
Sangat besar
Besar
Sedang
Sedikit

5.

6.

7.

Dampak terhadap perubahan sikap
Sangat besar
Besar
Sedang

Sedikit

Dampak terhadap peningkatan kualitas hasil kerja
Sangat besar
Besar
Sedang
Sedikit

Sangat
sedikit
Sangat
sedikit
Sangat
sedikit

Selain materi pelatihan yang telah disampaikan saat pelatihan, materi
pelatihan apa lagi yang perlu disampaikan?
Materi:
1.
2.
3.
Alasan:
1.
2.
3

ANAK LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 677/K.1/PDP.07.9
TENTANG
JENIS DAN PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS
TAHUN 2019
JADWAL PENYELENGGARAAN PELATIHAN MANAJEMEN KINERJA*)
Hari 1

Hari 2

Hari 3

Hari 4

1. Overview Kebijakan
Pelatihan Manajemen
Kinerja (1 JP)

1. Perencanaan
Kinerja
Organisasi
(2 JP ceramah +
6 JP fasilitator)

1. Lanjutan:
Pengelolaan Kinerja
Organisasi (3 JP)
Ket: team teaching
(2 kelompok)

1. Presentasi
Rancangan Laporan
Kinerja (5 JP)
Ket: team teaching (2
kelompok)

2. Pengelolaan
Kinerja
Organisasi
(3 JP)
Ket: team
teaching (2
kelompok)

2. Evaluasi Kinerja
Organisasi (6 JP)
Ket: team teaching
(2 kelompok)

2. Review Program
Pelatihan
Manajemen Kinerja
(2 JP)

2. Overview Program
Pelatihan Manajemen
Kinerja (2 JP)
3. Membangun Persepsi
Manajemen Kinerja (2
JP)
Ket: team teaching (2
kelompok)
4. Manajemen Kinerja (6
JP) yang terdiri atas:
a. Konsep dan
kebijakan
manajemen kinerja
(3JP)
b. Manajemen kinerja
(3 JP)

3. Penyusunan
Rancangan
Manajemen Kinerja
(2 JP)
Ket: team teaching
(2 kelompok)

Keterangan:
*) Jadwal dapat dilakukan penyesuaian tanpa mengurangi JP dan atas persetujuan
dari penyelenggara

FORMULIR 1
MATRIK RANCANGAN PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA
NAMA
: ………………….......................…
INSTANSI
: ……………………………………….
UNIT KERJA : ................................................

KONDIS
I SAAT
INI

KONDISI
YANG
DIHARAPKA
N

Penjelasan:
Dapat
Kondisi
ditamb ideal atas
ahkan
jawaban
kondis permasala
i dan
han yang
masal
Anda
ah
kemukaka
lainny
n
a
berkait
an
denga
n
tugastugas
yang
meleka
t pada
jabata
n
Anda

FOKUS
PERUBAHAN
MAN.
KINERJA

Fokus
pada
perubahan
dalam
penerapan
manajeme
n kinerja
di instansi
peserta

STRATEGI
PENCAPAIA
N

Hal-hal
yang ingin
dicapai
untuk
menghasil
kan solusi
dari
kondisi
idel yang
diharapka
n

TAHAPAN

OUTPUT

Caracara
yang
dapat
dilakuk
an dan
realistis
dapat
diwujud
kan
dalam
waktu
yang
terjangk
au

Keluar
an
langsu
ng dari
tahapa
n

STAKEHOLDE
R

TANTANGA
N

Unit kerja/
instansi dan
pihak-pihak
lain yang
terlibat
dalam
upaya
mewujudka
n kondisi
yang
diharapkan

Pernyata
an
tentang
kemungki
nan
tantanga
n yang
dihadapi
ketika
kondisi
yang
diharapk
an
sulit/belu
m dapat
dilaksan
akan

FORMULIR 2
EVALUASI PESERTA
Nama Program Pelatihan

:

Pelatihan Manajemen Kinerja

Nama Peserta

:

………………………………………………………

Instansi Peserta

:

………………………………………………………

Penilai

:

………………………………………………………

Hari, Tanggal

:

………………………………………………………

Indikator

Kriteria

Skor

4. Kondisi saat ini
BOBOT : 10%

Apabila peserta Dapat menemukan kondisi dan masalah
lainnya berkaitan dengan tugas-tugas yang melekat pada
jabatan peserta, minimal 2 permasalahan

5. Kondisi yang
diharapkan
BOBOT : 10%

Apabila peserta dapat menjelaskan Kondisi ideal atas
jawaban permasalahan yang di kemukakan, minimal 2
kondisi yg diharapkan

6. Fokus Perubahan
Penerapan
Manajemen Kinerja
BOBOT : 15%

Apabila peserta mampu memfokuskan sebuah kegiatan
perubahan untuk memaksimalkan penerapan manajemen
kinerja di instansi peserta sebagai upaya untuk mencapai
kondisi yang diharapkan

7. Strategi pencapaian
BOBOT : 15%

Apabila peserta dapat mengemukakan Hal-hal yang ingin
dicapai untuk menghasilkan solusi dari kondisi idel yang
diharapkan, minimal 2 hal

8. Tahapan
BOBOT : 20%

Cara-cara yang dapat dilakukan dan realistis dapat
diwujudkan dalam waktu yang terjangkau, minimal 2
tahapan

9. Output
BOBOT : 10%

Keluaran langsung dari tahapan, minimal 2 output

10.
Stakeholder
BOBOT : 10%

Unit kerja/ instansi dan pihak-pihak lain yang terlibat
dalam upaya mewujudkan kondisi yang diharapkan,
minimal 3 stakeholder

11.
Tantangan
BOBOT : 10%

Pernyataan tentang kemungkinan tantangan yang
dihadapi ketika kondisi yang diharapkan sulit/belum
dapat dilaksanakan, minimal 2 tantangan

Skor
90,01-100
80,01-90,00
70,01-80,00
60,01-70,00
≤ 60,00

Kategori
Sangat memuaskan
Memuaskan
Baik
Kurang baik
Tidak memenuhi kualifikasi

Kriteria
Kelulusan
Lulus

Tidak Lulus

FORMULIR 3
EVALUASI TENAGA PELATIHAN
Nama Pelatihan

: ……………………………………………………………………

Nama Penceramah/
Widyaiswara/Fasilitator

: ……………………………………………………………………

Mata Pelatihan

: ……………………………………………………………………

Hari/Tanggal

: ……………………………………………………………………

Waktu/Sesi/JP

: ……………………………………………………………………

Petunjuk pengisian : Berilah skor yang sesuai menurut penilaian Anda.
NO.

PERTANYAAN

1.

Pencapaian hasil belajar

2.

Penguasaan materi

3.

Kemampuan menyampaikan materi

4.

Kemampuan membangun hubungan harmonis

5.

Kemampuan tanya-jawab

6.

Pemberian motivasi

7.

Penggunaan bahasa

8.
Ketepatan waktu kehadiran
Catatan / Saran :

Skor
90,01 – 100
80,01 – 90,00
70,01 – 80,00
60,01 – 70,00
≤ 60,00

Kategori
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Baik
Kurang Baik
Tidak Memenuhi Kualifikasi

SKOR
(0 – 100)

FORMULIR 4

EVALUASI PENYELENGGARAAN
Nama Pelatihan

: …………………………………………………………………

Tanggal Penyelenggaraan

: ………………….…….… s/d ..…………………………….

Petunjuk pengisian : Berilah skor yang sesuai menurut penilaian Anda
Penyelenggaraan
A.

Akademis

1.

Kualitas bahan ajar

2.

Komposisi materi pelatihan

3.

Sekuensi materi pelatihan

4.

Durasi/lama kegiatan penyelenggaraan pelatihan

B.

Administrasi

1.

Perlengkapan Peserta

2.
3.

Perlengkapan ruang belajar
Tata letak kursi dan meja belajar

4.

Pengaturan waktu makan dan coffee break

5.

Kualitas dan kuantitas konsumsi

6.

Kualitas Pelayanan Penyelenggara :
d. Sikap dan perilaku
e. Kecepatan dalam pemberian pelayanan
f. Pelayanan informasi

7. Apa yang paling berkesan bagi Anda dalam pelatihan ini ?

8. Apa yang membuat Anda kurang/tidak puas ?

9. Secara umum penilaian Anda terhadap penyelenggaraan ?

10. Catatan/Saran :

Skor
90,01 – 100
80,01 – 90,00
70,01 – 80,00
60,01 – 70,00
≤ 60,00

Kategori
Sangat Memuaskan
Memuaskan
Baik
Kurang Baik
Tidak Memenuhi Kualifikasi

FORMULIR 5

Evaluasi Pasca Pelatihan
Kuesioner untuk Atasan Peserta

Nama

:…………………………………………………………………

Nama Pelatihan

: …………………………………………………………………

Nama Alumni pelatihan

: …………………………………………………………………

Tanggal Penyelenggaraan

: ………………….…….… s/d ..…………………………….

Petunjuk pengisian : Berilah tanda checklist (V) pada 5 (lima) pilihan pernyataan dibawah ini
sesuai dengan penilaian Anda terhadap sikap dan perilaku alumni setelah selesai mengikuti
pelatihan Manajemen Kinerja. Kemudian jawablah pertanyaan yang mengikutinya. Adapun
kelima pilihan tersebut adalah:
SS = sangat setuju
S = Setuju
N = tidak tahu/netral
TS = Tidak setuju
STS = Sangat tidak setuju
No
1

Pernyataan
Keterlibatan peserta dalam penyusunan dokumen
perencanaan kinerja
Apa buktinya?

2

Keterlibatan peserta dalam penyusunan dokumen
evaluasi kinerja
Apa buktinya?

3

Peran aktif peserta dalam penyusunan dokumen
perencanaan kinerja
Apa perannya?

4

Peran aktif peserta dalam penyusunan dokumen
evaluasi kinerja
Apa perannya?

5

Kualitas peserta dalam menyusun SKP
Bagaimana hasilnya?

6

Kemampuan
peserta
perencanaan kinerja
Bagaimana hasilnya?

dalam

menerapkan

7

Kemampuan peserta dalam menerapkan
Pengelolaan Kinerja
Bagaimana hasilnya?

8

Kemampuan peserta dalam menerapkan Evaluasi
Kinerja
Bagaimana hasilnya?

SS

S

N

TS

STS

FORMULIR 6

Evaluasi Pasca Pelatihan
Kuesioner untuk Teman Sejawat Peserta

Nama

:…………………………………………………………………

Nama Pelatihan

: …………………………………………………………………

Nama Alumni pelatihan

: …………………………………………………………………

Tanggal Penyelenggaraan

: ………………….…….… s/d ..…………………………….

Petunjuk pengisian : Berilah tanda checklist (V) pada 5 (lima) pilihan pernyataan dibawah ini
sesuai dengan penilaian Anda terhadap sikap dan perilaku alumni setelah selesai mengikuti
pelatihan Manajemen Kinerja. Kemudian jawablah pertanyaan yang mengikutinya. Adapun
kelima pilihan tersebut adalah:
SS = sangat setuju
S = Setuju
N = tidak tahu/netral
TS = Tidak setuju
STS = Sangat tidak setuju
No
1

Pernyataan
Keterlibatan peserta dalam penyusunan dokumen
perencanaan kinerja
Apa buktinya?

2

Keterlibatan peserta dalam penyusunan dokumen
evaluasi kinerja
Apa buktinya?

3

Peran aktif peserta dalam penyusunan dokumen
perencanaan kinerja
Apa perannya?

4

Peran aktif peserta dalam penyusunan dokumen
evaluasi kinerja
Apa perannya?

5

Kualitas peserta dalam menyusun SKP
Bagaimana hasilnya?

6

Kemampuan
peserta
perencanaan kinerja
Bagaimana hasilnya?

dalam

menerapkan

7

Kemampuan peserta dalam menerapkan
Pengelolaan Kinerja
Bagaimana hasilnya?

8

Kemampuan peserta dalam menerapkan Evaluasi
Kinerja
Bagaimana hasilnya?

SS

S

N

TS

STS

FORMULIR 7

Evaluasi Pasca Pelatihan
Kuesioner untuk Bawahan peserta

Nama

:…………………………………………………………………

Nama Pelatihan

: …………………………………………………………………

Nama Alumni pelatihan

: …………………………………………………………………

Tanggal Penyelenggaraan

: ………………….…….… s/d ..…………………………….

Petunjuk pengisian : Berilah tanda checklist (V) pada 5 (lima) pilihan pernyataan dibawah
ini sesuai dengan penilaian Anda terhadap sikap dan perilaku alumni setelah selesai
mengikuti pelatihan Manajemen Kinerja. Kemudian jawablah pertanyaan yang
mengikutinya. Adapun kelima pilihan tersebut adalah:
SS = sangat setuju
S = Setuju
N = tidak tahu/netral
TS = Tidak setuju
STS = Sangat tidak setuju
No
1

Pernyataan
Keterlibatan peserta dalam penyusunan dokumen
perencanaan kinerja
Apa buktinya?

2

Keterlibatan peserta dalam penyusunan dokumen
evaluasi kinerja
Apa buktinya?

3

Peran aktif peserta dalam penyusunan dokumen
perencanaan kinerja
Apa perannya?

4

Peran aktif peserta dalam penyusunan dokumen
evaluasi kinerja
Apa perannya?

5

Kualitas peserta dalam menyusun SKP
Bagaimana hasilnya?

6

Kemampuan
peserta
perencanaan kinerja
Bagaimana hasilnya?

dalam

menerapkan

7

Kemampuan peserta dalam menerapkan
Pengelolaan Kinerja
Bagaimana hasilnya?

8

Kemampuan peserta dalam menerapkan Evaluasi
Kinerja
Bagaimana hasilnya?

SS

S

N

TS

STS

FORMULIR 8

Evaluasi Pasca Pelatihan
Kuesioner untuk Alumni/Peserta

Nama Alumni

:…………………………………………………………………

Nama Pelatihan

: …………………………………………………………………

Tanggal Penyelenggaraan

: ………………….…….… s/d ..…………………………….

Petunjuk pengisian : Berilah tanda checklist (V) pada 5 (lima) pilihan pernyataan dibawah
ini sesuai dengan penilaian Anda selesai mengikuti pelatihan Manajemen Kinerja. Kemudian
jawablah pertanyaan yang mengikutinya. Adapun kelima pilihan tersebut adalah:
SS = sangat setuju
S = Setuju
N = tidak tahu/netral
TS = Tidak setuju
STS = Sangat tidak setuju
No
1

Pernyataan
Anda dilibatkan dalam
perencanaan kinerja
Apa buktinya?

2

Anda dilibatkan
evaluasi kinerja
Apa buktinya?

3

Anda berperan aktif dalam penyusunan dokumen
perencanaan kinerja
Apa peran Anda?

4

Anda berperan aktif dalam penyusunan dokumen
evaluasi kinerja
Apa peran Anda?

5

Anda menyusun SKP dengan baik sesuai dengan

dalam

SS
penyusunan

dokumen

penyusunan

dokumen

IKU organisasi
Apa hasil SKPnya?
6

Anda mampu menerapkan perencanaan kinerja
dalam pelaksanaan kegiatan di unit dan organisasi
Apa dan Bagaimana hasilnya?

7

Anda mampu menerapkan Pengelolaan Kinerja
dalam kegiatan di unit dan organisasi.
Apa dan Bagaimana hasilnya?

8

Anda mampu menerapkan Evaluasi Kinerja di unit
dan organisasi.
Apa dan Bagaimana hasilnya?

S

N

TS

STS

ANAK LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 677/K.1/PDP.07.9/2019
TENTANG
JENIS DAN PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS
TAHUN 2019
JADWAL PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*
Hari 1

Hari 2

Hari 3

Hari 4

1. Overview Kebijakan
Pelatihan
Pembangunan
Berkelanjutan (1 JP)
2. Overview Program
Pelatihan
Pembangunan
Berkelanjutan (2 JP)
3. Membangun
persepsi
Pembangunan
Berkelanjutan (2 JP)
4. Konsep dan
Kebijakan
Pembangunan
Berkelanjutan (6 JP)

Pemetaan
Kontribusi
Pemerintah Dalam
Pembangunan
Berkelanjutan
(2 JP ceramah + 5
JP fasilitator)

Penyusunan Strategi
Pengelolaan
Pembangunan
Berkelanjutan
(10 JP fasilitator)

1. Penyusunan
Strategi
Pengelolaan
pembangunan
berkelanjutan (6
JP)

Ket: team teaching
(2 kelompok)

Ket: team teaching (2
kelompok)

Ket: lanjutan hari
ketiga
2. Review Program
Pelatihan (2 JP)

Keterangan:
*) Jadwal dapat dilakukan penyesuaian tanpa mengurangi JP dan atas persetujuan
dari penyelenggara

FORMULIR 1
EVALUASI PESERTA
No.
1.

Komponen
Kejelasan tujuan
(kondisi/capaian
akhir yang ingin
dicapai dari rencana
aksi)

Kriteria
1. Tujuan konkrit, spesifik, terukur dan mampu
dicapai pada akhir rencana aksi
2. Tujuan konkrit, spesifik, terukur, tidak terlihat
dapat dicapai pada akhir rencana aksi
3. Tujuan konkrit, spesifik, tidak dapat terukur,
tidak terlihat dapat dicapai pada akhir rencana
aksi
4. Tujuan tidak konkrit dan tidak dapat dicapai

2.

Indikator capaian
rencana aksi

1. Indikator sangat relevan, meyakinkan dan
menentukan keberhasilan pengukuran tujuan
akhir
2. Indikator cukup relevan meyakinkan dan
menentukan keberhasilan pengukuran tujuan
akhir
3. Indikator kurang relevan meyakinkan dan
menentukan keberhasilan pengukuran tujuan
akhir
4. Indikator tidak relevan meyakinkan dan
menentukan keberhasilan pengukuran tujuan
akhir

3.

Milestones dalam

1. Tahapan sangat jelas, kegiatan sangat relevan

mencapai tujuan

dengan tahapan dan output kegiatan sangat

(jangka pendek dan

berkontribusi dalam pencapaian tujuan

jangka menengah

2. Tahapan cukup jelas, kegiatan cukup relevan

dengan kriteria

dengan tahapan dan output kegiatan cukup

SMART)

berkontribusi dalam pencapaian tujuan
3. Tahapan kurang jelas, kegiatan kurang relevan
dengan tahapan dan output kegiatan kurang
berkontribusi dalam pencapaian tujuan
Tahapan tidak jelas, kegiatan tidak relevan
dengan tahapan dan output kegiatan tidak
berkontribusi dalam pencapaian tujuan

4.

Pelibatan stakeholders

1. Penetapan dan pelibatan stakeholders sangat
jelas yang meliputi internal dan eksternal unit
kerja/instansi dalam kegiatan milestones
2. Penetapan dan pelibatan stakeholders cukup
jelas yang meliputi internal dan eksternal unit
kerja/instansi dalam kegiatan milestones
3. Penetapan dan pelibatan stakeholders kurang

Nilai

jelas yang meliputi internal dan eksternal unit
kerja/instansi dalam kegiatan milestones
4. Penetapan dan pelibatan stakeholders tidak jelas
yang meliputi internal dan eksternal unit
kerja/instansi dalam kegiatan milestones
Jumlah

100%

Catatan perbaikan:

Kualifikasi penilaian evaluasi akhir peserta ditetapkan sebagai berikut:
Skor
90,01-100
80,01-90,00
70,01-80,00
60,01-70,00
≤ 60,00

Kategori
Sangat memuaskan
Memuaskan
Baik
Kurang baik
Tidak memenuhi kualifikasi

Kriteria
Kelulusan
Lulus

Tidak Lulus

FORMULIR 2
EVALUASI TENAGA PELATIHAN
Nama Pelatihan

: ……………………………………………………………………

Nama Penceramah/
Widyaiswara/Fasilitator

: ……………………………………………………………………

Mata Pelatihan

: ……………………………………………………………………

Hari/Tanggal

: ……………………………………………………………………

Waktu/Sesi/JP

: ……………………………………………………………………

Petunjuk pengisian : Berilah skor yang sesuai menurut penilaian Anda.
No.

PERTANYAAN

1

Pencapaian hasil belajar

2

Penguasaan materi

3

Kemampuan menyampaikan materi

4

Kemampuan membangun hubungan harmonis

5

Kemampuan tanya-jawab

6

Pemberian Motivasi

7

Penggunaan bahasa

8
Ketepatan waktu kehadiran
Catatan / Saran :

Skor
90,01-100
80,01-90,00
70,01-80,00
60,01-70,00
≤ 60,00

Kategori
Sangat memuaskan
Memuaskan
Baik
Kurang baik
Tidak memenuhi kualifikasi

SKOR
(0 – 100)

FORMULIR 3
EVALUASI PENYELENGGARAAN
Nama Pelatihan

: …………………………………………………………………

Tanggal Penyelenggaraan

: ………………….…….… s/d ..…………………………….

Petunjuk pengisian : Berilah skor yang sesuai menurut penilaian Anda
Penyelenggaraan
A.

Akademis

1

Kualitas bahan ajar

2

Komposisi materi pelatihan

3

Sekuensi materi pelatihan

4

Durasi/lama kegiatan penyelenggaraan pelatihan

B.

Administrasi

1

Perlengkapan peserta

2

Perlengkapan ruang belajar

3

Tata letak kursi dan meja belajar

4

Pengaturan waktu makan dan coffee break

5

Kualitas dan kuantitas konsumsi

6

Kualitas Pelayanan Penyelenggara :
g. Sikap dan perilaku
h. Kecepatan dalam pemberian pelayanan
i. Pelayanan informasi

7. Apa yang paling berkesan bagi Anda dalam pelatihan ini ?

8. Apa yang membuat Anda kurang puas/tidak puas ?

9. Secara umum penilaian Anda terhadap penyelenggaraan ?

10. Catatan/Saran :

Skor
90,01-100
80,01-90,00
70,01-80,00
60,01-70,00
≤ 60,00

Kategori
Sangat memuaskan
Memuaskan
Baik
Kurang baik
Tidak memenuhi kualifikasi

FORMULIR 4
EVALUASI PASCA PELATIHAN SDGs
Nama peserta
Tahun Pelatihan
Jabatan
Unit kerja
Instansi

:
:
:
:
:

Pada bagian ini jawaban saudara terkait implementasi strategi pengembangan pembangunan
berkelanjutan.
1.

Apa nama strategi yang telah saudara implementasikan?
.........................................................................................

2.

Apa tujuan strategi yang diimplementasikan?
.........................................................................................

3.

Apakah saudara mendapatkan dukungan internal dan eksternal untuk penerapan strategi
pengembangan pembangunan berkelanjutan? Jelaskan!
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

4.

Apakah rencana implementasi strategi tersebut sesuai dengan rencana aksi yang telah Saudara buat?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

5.

Apakah strategi tersebut sudah dimasukkan ke rencana anggaran instansi saudara?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

6.

Apa manfaat yang diperoleh (bagi alumni dan lingkungan organisasi) setelah melaksanakan strategi
tersebut?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

7.

Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan setelah strategi diimplementasikan?
....................................................................................................................................................................
......................................................

ANAK LAMPIRAN 4
KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 677/K.1/PDP.07.9/2019
TENTANG
JENIS
DAN
PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PELATIHAN
TEKNIS TAHUN 2019
FORMULIR 1

Rencana Aksi Pelatihan Making Indonesia 4.0
Tanggal : ……………………………..

FORMULIR 2
EVALUASI PENILAIAN PESERTA
Nama Program Pelatihan

:

Pelatihan Making Indonesia 4.0

Nama Peserta

:

…………………………………………………………

Instansi Peserta

:

…………………………………………………………

Penilai

:

…………………………………………………………

Hari/Tanggal/Waktu

:

…………………………………………………………

Indikator
1. Cakupan
BOBOT : 40 %

Level

Kriteria

Level 4
(skor 90 ≤ N ≤ 100)

Mencakup human, data, dan
technology literacy secara seimbang.
Mencakup hanya 2 (dua) literasi.

2. Kemanfaatan
BOBOT : 35 %

Level 3
(skor 80 ≤ N < 90)
Level 2
(skor 70 ≤ N < 80)
Level 1
(skor N < 70)
Level 4
(skor 90 ≤ N ≤ 100)
Level 3
(skor 80 ≤ N < 90)

Bermanfaat internal bagi unit kerja
instansi peserta.

Level 2
(skor 70 ≤ N < 80)

Bermanfaat bagi peserta.

Level 1
(skor N < 70)

Tidak bermanfaat.

3. Kelayakan
BOBOT : 25 %

80,01-90,00
70,01-80,00
60,01-70,00
≤ 60,00

Bermanfaat langsung bagi instansi
peserta.

Sasaran jelas, tahapan jelas, dan
pemetaan stakeholders jelas.

Level 3
(skor 80 ≤ N < 90)

Sasaran jelas, tahapan kurang jelas,
dan pemetaan stakeholders jelas.
Sasaran jelas, tahapan kurang jelas,
dan pemetaan stakeholders kurang
jelas.
Sasaran, tahapan, dan pemetaan
stakeholders tidak jelas.

Level 1
(skor N < 70)

90,01-100

Tidak mencakup literasi.

Level 4
(skor 90 ≤ N ≤ 100)

Level 2
(skor 70 ≤ N < 80)

Skor

Mencakup hanya 1 (satu) literasi.

Kategori
Sangat memuaskan
Memuaskan
Baik
Kurang baik
Tidak memenuhi kualifikasi

Kriteria
Kelulusan
Lulus

Tidak Lulus

Skor

FORMULIR 3

EVALUASI TENAGA PELATIHAN
Nama Pelatihan

: ……………………………………………………………………

Nama Penceramah/
Widyaiswara/Fasilitator

: ……………………………………………………………………

Mata Pelatihan

: ……………………………………………………………………

Hari/Tanggal

: ……………………………………………………………………

Waktu/Sesi/JP

: ……………………………………………………………………

Petunjuk pengisian : Berilah skor yang sesuai menurut penilaian Anda.
No.

PERTANYAAN

1

Pencapaian hasil belajar

2

Penguasaan materi

3

Kemampuan menyampaikan materi

4

Kemampuan membangun hubungan harmonis

5

Kemampuan melakukan tanya-jawab

6

Pemberian Motivasi

7

Penggunaan bahasa

8
Ketepatan waktu kehadiran
Catatan / Saran :

Skor
90,01-100
80,01-90,00
70,01-80,00
60,01-70,00
≤ 60,00

Kategori
Sangat memuaskan
Memuaskan
Baik
Kurang Baik
Tidak memenuhi kualifikasi

SKOR
(0 – 100)

FORMULIR 4
EVALUASI PENYELENGGARAAN
Nama Pelatihan

: …………………………………………………………………

Tanggal Penyelenggaraan

: ………………….…….… s/d ..…………………………….

Petunjuk pengisian : Berilah skor yang sesuai menurut penilaian Anda
Penyelenggaraan
A.

Akademis

1.

Kualitas bahan ajar

2.

Komposisi materi pelatihan

3.

Sekuensi materi pelatihan

4.

Durasi/lama kegiatan penyelenggaraan pelatihan

B.
1.

Administrasi
Perlengkapan peserta

2.

Perlengkapan ruang belajar

3.

Tata letak kursi dan meja belajar

4.

Pengaturan waktu makan dan coffee break

5.

Kualitas dan kuantitas konsumsi

6.

Kualitas Pelayanan Penyelenggara :
j. Sikap dan perilaku
k. Kecepatan dalam pemberian pelayanan
l. Pelayanan informasi

7. Apa yang paling berkesan bagi Anda dalam pelatihan ini ?

8. Apa yang membuat Anda kurang/tidak puas ?

9. Secara umum penilaian Anda terhadap penyelenggaraan ?

10. Catatan/Saran :

Skor
90,01-100
80,01-90,00
70,01-80,00
60,01-70,00
≤ 60,00

Kategori
Sangat memuaskan
Memuaskan
Baik
Kurang baik
Tidak memenuhi kualifikasi

FORMULIR 5

EVALUASI PASCA
PELATIHAN TEKNIS MAKING INDONESIA 4.0
BAGIAN I
Nama peserta
Tahun Pelatihan
Jabatan
Unit kerja
Instansi

:
:
:
:
:

BAGIAN II
Pada bagian ini jawaban saudara terkait implementasi rencana aksi pelatihan teknis menuju FIndonesia
4.0 di unit kerja
1.

Apakah rencana aksi saudara 100% selesai dilaksanakan?

2.

Apa implementasi rencana aksi selesai sesuai target yang
telah direncanakan?

3.

Hambatan apa yang terjadi saat implementasi rencana aksi di
unit kerja saudara?

4.

Capaian apa yang didapatkan dari implementasi rencana aksi
saudara
Apa tujuan implementasi rencana aksi saudara dapat
tercapai?

5.

BAGIAN III
Pada bagian ini jawaban saudara diharapkan dapat mencerminkan sejauhmana tingkat pencapaian tujuan
pelatihan teknis menuju Indonesia 4.0 yang telah diikuti.
1. Berdasarkan materi pelatihan dan rencana aksi yang diimplementasikan, apakah tujuan pelatihan
teknis menuju Indonesia 4.0 telah tercapai
Sangat besar
Besar
Sedang
Sedikit
Sangat
sedikit

2

3

4

5

6

Dampak materi pelatihan dengan tugas jabatan di kantor
Sangat besar
Besar
Sedang

Sedikit

Sangat
sedikit

Dampak pelatihan terhadap pengetahuan teoritis atau konsep
Sangat besar
Besar
Sedang

Sedikit

Sangat
sedikit

Dampak pelatihan terhadap keterampilan teknis
Sangat besar
Besar
Sedang

Sedikit

Sangat
sedikit

Dampak terhadap perubahan sikap
Sangat besar
Besar

Sedang

Sedikit

Sangat
sedikit

Dampak terhadap peningkatan kualitas hasil kerja
Sangat besar
Besar
Sedang

Sedikit

Sangat
sedikit

7

Selain materi pelatihan yang telah disampaikan saat pelatihan, materi pelatihan apa lagi yang
perlu disampaikan?
Materi:
1.
2.
3.
Alasan:
1.
2.
3

