
NASKAH URGENSI  

PENYUSUNAN PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG 

PELATIHAN PENGELOLAAN PELATIHAN 

 

 

I. Latar Belakang   

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (UU ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS), Peraturan Presiden 

Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara dan Peraturan 

Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Administrasi Negara, memberikan amanat bagi Lembaga 

Administrasi Negara untuk menyempurnakan kurikulum Pelatihan 

Pengelolaan Pelatihan (Management of Training). 

 

Pelatihan MOT merupakan  penyempurnaan dari Peraturan Kepala Lembaga 

Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengelola Pendidikan dan Pelatihan. 

Kompetensi yang diharapkan dari MOT adalah kompetensi sumber daya 

manusia aparatur dalam melakukan penyelenggaraan pelatihan. 

 

II. Tujuan 

Tujuan penyusunan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (PerLAN) ini 

adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam 

penyelenggaraan MOT. 

 

III. Sasaran  

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan penyusunan PerLAN ini adalah 

terselenggaranya MOT yang sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan 

pelatihan. 



 

IV. Pokok-Pokok Pikiran 

Pokok – pokok pikiran mengenai penyelenggaraan MOT yang diakomodasi 

dalam PerLAN ini, adalah sebagai berikut : 

 

No. Perubahan Keterangan 

1 Kompetensi yang 

dibangun 

a. mengembangkan program pelatihan;  

b. merencanakan kinerja pelatihan;  

c. mengelola penyelenggaraan pelatihan; dan  

d. mengevaluasi kinerja penyelenggaraan 

pelatihan.  

2 Agenda Pembelajaran  MOT dilaksanakan melalui 3 (empat) agenda 

pembelajaran, sebagai berikut:  

a. agenda orientasi dan wawasan;  

b. agenda inti; dan 

c. agenda aktualisasi.  

3 Durasi 14 (empat belas) hari pelatihan dengan 

rincian: 

a. 10 (sepuluh) hari pelatihan melalui tahap 

pembelajaran e-learning; dan 

b. 4 (empat) hari pelatihan melalui tahap 

pembelajaran klasikal. 

4 Kepesertaan a. Jumlah Peserta dalam 1 (satu) angkatan 

paling banyak 30 (tiga puluh) orang. 

b. Dalam hal jumlah peserta tidak terpenuhi, 

Lembaga Pelatihan Terakreditasi dapat 

menyelenggarakan MOT atas persetujuan 

Kepala LAN. 

 



5 Persyaratan Peserta a. peserta sedang bertugas atau akan 

ditugaskan pada unit kerja penyelenggara 

pelatihan untuk menyusun perencanaan, 

melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi 

penyelenggaraan pelatihan; dan 

b. ditugaskan oleh pejabat yang berwenang pada 

instansi asal Peserta. 

6 Evaluasi MOT a. Evaluasi Peserta yang terdiri dari: 

1. Evaluasi penugasan mata pelatihan 

agenda inti; 

2. Evaluasi laporan studi lapangan; dan 

3. Uji kompetensi. 

b. Evaluasi Tenaga Pelatihan;  

c. Evaluasi Penyelenggaraan; dan  

d. Evaluasi Pasca Pelatihan.  

7 Kualifikasi Penilaian Kualifikasi penilaian evaluasi Peserta 

ditetapkan sebagai berikut:  

a. sangat memuaskan (skor 90,01 – 100);  

b. memuaskan (skor 80,01 – 90,0);  

c. baik (skor 70,01 – 80,0);  

d. kurang baik (skor 60,01 – 70,00); dan 

e. tidak memenuhi kualifikasi (skor ≤60). 

Peserta dinyatakan lulus jika memperoleh 

kualifikasi paling rendah baik.  

8 Tempat penyelenggaraan        

(Program residensial) 

 

a. Lembaga Administrasi Negara; dan 

b. Instansi Pemerintah dengan persetujuan 

tertulis Kepala LAN. 

 

 

 

 



9 Pemanfaatan e-learning 

 

Sangat direkomendasikan terutama saat 

pembelajaran di Instansi masing-masing 

peserta 

10 Anggaran Penganggaran disusun mengacu pada rincian 

anggaran MOT yang diselenggarakan oleh 

LAN. 

 

V. Ruang Lingkup Materi 

1. Tujuan PerLAN 

Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman bagi: 

a. LAN dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pelatihan 

MOT; dan  

b. Lembaga Pelatihan Terakreditasi dalam menyelenggarakan MOT. 

 

2. Tujuan MOT 

Penyelenggaraan MOT bertujuan untuk mengembangkan kompetensi 

Peserta dalam mengelola pelatihan secara profesional. 

Kompetensi yang dikembangkan dalam MOT untuk mengembangkan 

kompetensi peserta untuk: 

a. mengembangkan program pelatihan;  

b. merencanakan kinerja pelatihan;  

c. mengelola penyelenggaraan pelatihan; dan  

d. mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pelatihan. 

 

3. Penyelenggaraan MOT 

a. Pelaksanaan MOT 

MOT dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran klasikal dan 

nonklasikal. Pembelajaran klasikal merupakan proses pembelajaran 

yang dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas. Metode 



pembelajaran klasikal bertujuan untuk memberikan penguatan 

pemahaman Peserta mengenai agenda pembelajaran Pelatihan MoT. 

Sedangkan pembelajaran nonklasikal merupakan proses 

pembelajaran yang dilaksanakan melalui e-learning. 

 

b. Tempat Penyelenggaraan MOT 

Tempat Penyelenggaraan MOT adalah sebagai berikut: 

1) Lembaga Administrasi Negara; dan/atau 

2) Instansi Pemerintah dengan persetujuan tertulis Kepala LAN 

Penyelenggaraan MOT yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah 

mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Kepala Lembaga Administrasi tentang MOT 

 

4. Kurikulum  

Struktur Kurikulum MOT terdiri atas 3 (tiga) agenda pembelajaran: 

a. agenda orientasi dan wawasan;  

b. agenda inti; dan 

c. agenda aktualisasi. 

 

MOT dilaksanakan selama 64 (enam puluh empat puluh) JP atau setara 

dengan 14 (empat belas) Hari Pelatihan, dengan rincian sebagai berikut: 

a. selama 40 (empat puluh) JP yang dilaksanakan selama 10 (sepuluh) 

Hari Pelatihan melalui tahap pembelajaran e-learning; dan 

b. selama 24 (enam ratus enam puluh enam) JP yang dilaksanakan 

selama 4 (empat) Hari Pelatihan melalui tahap pembelajaran klasikal 

di tempat penyelenggaraan Pelatihan MoT. 

 

5. Kepesertaan MOT 

a. Jumlah Peserta MOT paling banyak 30 (tiga puluh) orang. 



b. Dalam hal jumlah peserta tidak terpenuhi, dapat diselenggarakan 

MOT atas persetujuan tertulis Kepala LAN. 

6. Evaluasi  

Evaluasi MOT terdiri atas: 

a. Evaluasi Peserta dilaksanakan untuk menunjukkan kemampuannya 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dari setiap mata 

pelatihan. 

b. Evaluasi tenaga pelatihan dilaksanakan untuk memberikan respon 

atau persepsi dari peserta terhadap kualitas tenaga pelatihan. 

c. Evaluasi penyelenggaraan dilaksanakan untuk menilai kualitas 

pelayanan penyelenggaraan Pelatihan MoT. 

a. Evaluasi pasca pelatihan dilaksanakan untuk memonitor 

kemanfaatan Pelatihan MoT terhadap penguatan kompetensi alumni 

Pelatihan MoT. 

 

7. Koordinasi 

a. Koordinasi penyelenggaraan MOT secara nasional dilaksanakan oleh 

LAN.  

b. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi dan pelaporan 

 

8. Pembiayaan  

a. Pembiayaan program MOT dibebankan pada anggaran lembaga 

penyelenggara MoT atau instansi asal Peserta. 

b. Pendanaan Pelatihan MoTdapat mengacu pada rincian anggaran 

Pelatihan MoT yang diselenggarakan oleh LAN. 

c. Rincian biaya MOT ditetapkan oleh Kepala LAN. 

 



9. Ketentuan Penutup 

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala 

Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengelola Pendidikan 

dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

416), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 


