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PENYUSUNAN PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG 

PELATIHAN KEPEMIMPINAN REFORMASI BIROKRASI 

 

 

I. Latar Belakang   

Dalam rangka pelaksanaan reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design   

Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang 

Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014, dibutuhkan sumber daya 

aparatur yang dapat menjadi  agent of change program reformasi birokrasi. 

Visi reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Grand Design 

Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia (World 

Class Governance) yang bercirikan tata kelola kepemerintahan yang baik. 

Untuk mewujudkan visi ini diperlukan upaya yang komprehensif dan 

kolaboratif, mengingat kondisi kinerja birokrasi saat ini secara 

keseluruhan masih memprihatinkan. Reformasi birokrasi bukanlah usaha 

sekali jadi, namun usaha terus menerus yang harus terus dilakukan 

dan dijaga oleh kita semua elemen pemerintah karena perubahan 

nasional dan global yang dinamis. 

Inovasi tata kelola kepemerintahan membutuhkan   pemimpin   reformasi, 

yaitu   pemimpin   birokrasi   yang mampu merencanakan, melakukan, 

memimpin dan menjamin keberlangsungan perubahan secara 

berintegritas, yang diindikasikan dengan kemampuan berakuntabilitas, 

kompeten di bidangnya, menjunjung tinggi etika profesi, sosial dan 

masyarakat, peduli, serta bersih  atau tidak korupsi. Negeri ini 

membutuhkan pemimpin reformis yang mampu melakukan reformasi 

kinerja birokrasi yang terukur, result-oriented, berdampak bagi 

kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, berintegritas dan mampu 



berkolaborasi baik secara nasional dan global. Dengan demikian, maka 

Pemerintahan Kelas Dunia dapat diwujudkan. Pemimpin reformasi ini 

bukan hanya mampu merencanakan inovasi tetapi juga mampu memimpin 

implementasinya, memonitornya serta mampu mengembangkannya secara 

berkesinambungan. 

Untuk menghasilkan pemimpin reformasi tersebut, dibutuhkan 

penyelenggaraan pelatihan yang bersifat multi sectoral, integrated, kolektif, 

berorientasi hasil yang terukur, dan memanfaatkan metode pelatihan yang 

bersifat experiential learning dan action learning, dimana dengan metode 

tersebut mengharuskan peserta untuk dapat mengalami dan melakukan 

suatu aksi perubahan dari tema atau isu yang telah ditetapkan secara 

terintegrasi dan kolaboratif. Melalui aksi perubahan tersebut, peserta 

dituntut melakukan terobosan atau inovasi dalam bidang program atau 

pelayanan publik yang hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat 

luas.  

Selain itu, peraturan ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 21 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan dan 

Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi. 

Kompetensi yang diharapkan dari RLA adalah kompetensi kepemimpinan 

perubahan (reform leader). Kompetensi kepemimpinan ini didukung oleh 

mata pelatihan yang sesuai dengan kompetensi kepemimpinan. 

 

II. Tujuan 

Tujuan penyusunan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (PerLAN) ini 

adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam 

penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi. 

 

 

 



III. Sasaran  

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan penyusunan PerLAN ini adalah 

terselenggaranya Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi yang sesuai 

dengan agenda pembelajaran. 

 

IV. Pokok-Pokok Pikiran 

Perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan 

Reformasi Birokrasi yang diakomodasi dalam PerLAN ini, adalah sebagai 

berikut : 

No. Perubahan Keterangan 

1 Durasi 90 (sembilan puluh) hari, dengan rincian 

sebagai berikut: 

a. 37 (tiga puluh tujuh) JP yang dapat 

dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari 

kalender melalui pembelajaran e-learning; 

b. 138 (seratus tiga puluh delapan) JP yang 

dapat dilaksanakan selama 15 (lima 

belas) Hari Pelatihan melalui 

pembelajaran di tempat penyelenggaraan 

RLA; 

c. 540 (lima ratus empat puluh) JP yang 

dapat dilaksanakan paling lama 60 (enam 

puluh) hari kalender bertempat di 

Instansi Pemerintah asal Peserta; dan 

d. 39 (tiga puluh sembilan) JP yang dapat 

dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari 

Pelatihan melalui pembelajaran klasikal 

untuk evaluasi Peserta RLA. 



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

RLA paling banyak berjumlah 25 (dua 

puluh lima) orang. 

b. Dalam hal jumlah Peserta tidak sesuai 

dengan ketentuan, RLA tetap dapat 

diselenggarakan dengan persetujuan 

tertulis Kepala LAN. 

c. Komposisi jumlah Peserta sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mencerminkan 

keragaman lintas Instansi Pemerintah 

dan menyesuaikan dengan tema RLA 

3 Persyaratan Peserta a. lulus persyaratan administratif, yang 

meliputi: 

1. berasal dari Instansi Pemerintah yang 

relevan dengan tema RLA; 

2. mempunyai kompetensi atau tugas dan 

fungsi yang terkait dengan tema RLA 

dan ditugaskan untuk mengikuti RLA 

dari pejabat yang berwenang di 

instansinya; 

3. pada saat pendaftaran, bagi calon 

Peserta yang berstatus:  

a) PNS harus memenuhi syarat: 

1) sedang menduduki JA;  dan 

2) telah lulus pelatihan struktural 

kepemimpinan administrator atau 

nama lain yang setara; dan 

b) nonPegawai ASN paling rendah 

menduduki jabatan yang setara dengan 

JA berdasarkan ketentuan yang 



berlaku; dan 

b. lulus seleksi akademis yang terdiri atas: 

1. tes bahasa Inggris; 

2. penilaian (assessment) individu; dan 

3. wawancara. 

4 Evaluasi Peserta a. evaluasi rencana aksi birokrasi nasional; 

dan 

b. evaluasi rencana aksi instansional dan 

hasil implementasi rencana aksi 

instansional. 

5 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 – 70,0); dan 

e. buruk (skor ≤60). 

Masing-masing komponen ada passing grade 

70,01 (tujuh puluh koma kosong satu)  

6 Tempat penyelenggaraan        

(Program residensial) 

 

a. RLA diselenggarakan oleh LAN. 

b. Instansi Pemerintah dapat 

menyelenggarakan RLA dengan 

persetujuan tertulis Kepala LAN. 

7 Pemanfaatan e-learning 

 

Sangat direkomendasikan terutama saat 

pembelajaran di Instansi masing-masing 

peserta 

8 Pendanaan a. Pendanaan RLA dibebankan pada 

anggaran lembaga penyelenggara RLA 

atau instansi asal Peserta. 

b. Pendanaan RLA dapat mengacu pada 



rincian anggaran RLA yang 

diselenggarakan oleh LAN. 

c. Rincian anggaran) ditetapkan oleh Kepala 

LAN. 

 

 

V. Ruang Lingkup Materi 

1. Tujuan PerLAN 

Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman Peraturan Lembaga ini menjadi 

pedoman dalam pembinaan penyelenggaraan RLA. 

 

2. Tujuan RLA 

Penyelenggaraan RLA bertujuan untuk:  

a. membentuk sosok aparatur yang memiliki pengetahuan dan 

kompetensi dasar untuk mendukung percepatan pelaksanaan 

reformasi birokrasi; dan 

b. mengembangkan Pegawai ASN yang berkarakter kuat, berwawasan 

kebangsaan, memiliki perspektif global dan kompeten memimpin 

perubahan untuk mempercepat reformasi birokrasi. 

Kompetensi yang dikembangkan dalam RLA merupakan kompetensi 

kepemimpinan perubahan (reform leader). 

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diindikasikan melalui 

kemampuan peserta untuk: 

a. mempersiapkan proses perubahan yang inovatif sesuai kebutuhan 

program reformasi birokrasi nasional disesuaikan dengan tema RLA; 

dan 

b. mengelola proses perubahan yang inovatif sesuai kebutuhan 

program reformasi birokrasi instansional disesuaikan dengan tema 

RLA. 



 

3. Penyelenggaraan RLA 

a. Pelaksanaan RLA 

RLA dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan nonklasikal. 

Pelatihan klasikal merupakan proses pembelajaran yang 

dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas. Pelatihan klasikal 

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: peserta 

diasramakan dan diberikan kegiatan penunjang berupa kegiatan 

peningkatan kesegaran jasmani. 

Sedangkan Pelatihan nonklasikal merupakan proses pembelajaran 

yang dilaksanakan melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, 

dan/atau metode lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

b. Tempat Penyelenggaraan RLA 

1) RLA diselenggarakan oleh LAN. 

2) Instansi Pemerintah dapat menyelenggarakan RLA dengan 

persetujuan tertulis Kepala LAN. 

 

4. Kurikulum  

Penyelenggaraan RLA, dilaksanakan melalui 3 (tiga) agenda 

pembelajaran, sebagai berikut:    

a. agenda kepemimpinan dan manajemen perubahan; 

b. agenda aksi reformasi birokrasi nasional; dan 

c. agenda aksi reformasi birokrasi instansional. 

 

RLA dilaksanakan selama  754 (tujuh ratus lima puluh empat) JP yang 

dapat dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari, dengan rincian 

sebagai berikut: 



a. 37 (tiga puluh tujuh) JP yang dapat dilaksanakan selama 10 

(sepuluh) hari kalender melalui pembelajaran e-learning; 

b. 138 (seratus tiga puluh delapan) JP yang dapat dilaksanakan 

selama 15 (lima belas) Hari Pelatihan melalui pembelajaran di 

tempat penyelenggaraan RLA; 

c. 540 (lima ratus empat puluh) JP yang dapat dilaksanakan paling 

lama 60 (enam puluh) hari kalender bertempat di Instansi 

Pemerintah asal Peserta; dan 

d. 39 (tiga puluh sembilan) JP yang dapat dilaksanakan paling lama 5 

(lima) Hari Pelatihan melalui pembelajaran klasikal untuk evaluasi 

Peserta RLA. 

 

5. Kepesertaan RLA 

a. Jumlah Peserta dalam 1 (satu) angkatan RLA paling banyak 

berjumlah 25 (dua puluh lima) orang. 

b. Dalam hal jumlah Peserta tidak sesuai dengan ketentuan, RLA tetap 

dapat diselenggarakan dengan persetujuan tertulis Kepala LAN. 

c. Komposisi jumlah Peserta mencerminkan keragaman lintas Instansi 

Pemerintah dan menyesuaikan dengan tema RLA 

 

6. Evaluasi  

Evaluasi RLA terdiri atas: 

a. Evaluasi Peserta dilaksanakan untuk menilai tingkat keberhasilan 

dalam melakukan aksi reformasi birokrasi instansional. 

b. Evaluasi tenaga pelatihan dilaksanakan untuk menilai kemampuan 

tenaga pelatihan dalam melaksanakan tugasnya. 

c. Evaluasi penyelenggaraan dilaksanakan untuk menilai kualitas 

pelayanan dalam penyelenggaraan. 



d. Evaluasi pasca pelatihan dilaksanakan untuk mengetahui dan 

menilai kesinambungan proyek perubahan di tempat kerja dan 

kemanfaatan hasil pelatihan terhadap kinerja organisasi. 

 

7. Pendanaan 

a. Pendanaan RLA dibebankan pada anggaran lembaga penyelenggara 

RLA atau instansi asal Peserta. 

b. Pendanaan RLA dapat mengacu pada rincian anggaran RLA yang 

diselenggarakan oleh LAN. 

c. Rincian anggaran ditetapkan oleh Kepala LAN. 

 

8. Ketentuan Lain-Lain 

a. Alumni dapat mengikuti program penyetaraan RLA dengan Pelatihan 

Kepemimpinan Nasional Tingkat II. 

b. Penyetaraan diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara. 

 

9. Ketentuan Penutup 

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala 

Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Reform Leader Academy (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 268) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 29 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi 

Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reform 

Leader Academy, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 


