
NASKAH URGENSI  

 

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  

TENTANG SELEKSI CALON PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN 

 

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN  

Dengan lahirnya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka pelaksanaan manajemen 

ASN diselenggarakan berdasarkan sisten merit dimana pengelolaan 

ASN dengan mendasarkan kesesuaian antara kompetensi pegawai 

dengan kualifikasi jabatannya. Lebih lanjut dalam upaya penyesuaian 

kompetensi dengan jabatannya maka dalam PP 11 Tahun 2017 

disebutkan bahwa pejabat administrasi dan pejabat pimpinan tinggi 

harus memenuhi standar kompetensi manajerial melalui pelatihan 

struktural kepemimpinan.  

Dalam rangka perwujudan system merit tersebut dan bagian dari 

persiapan penyelenggaraan pelatihan, perlu dilakukan penyesuaian 

kebijakan sebagai pedoman Lembaga Penyelenggara Pelatihan dalam 

melakukan proses seleksi peserta pelatihan untuk menghasilkan 

peserta yang siap mengikuti pelatihan. 

 

II. TUJUAN 

Peraturan ini disusun sebagai pedoman bagi : 

1. LAN dalam menyelenggarakan seleksi Calon Peserta PKN Tingkat I 

dan PKN Tingkat II; dan  

2. Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan Seleksi Calon Peserta 

PKA dan/atau PKP. 

 

III. SASARAN  

Sasaran yang ingin dicapai melalui perubahan peraturan ini adalah 

memberikan penjelasan umum bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan 

yang akan menyelenggarakan Seleksi Pelatihan Kepemimpinan terkait 

dengan: 

1. persyaratan peserta seleksi; 

2. materi dan metode seleksi; 

3. pelaksanaan seleksi; dan 

4. hasil seleksi. 



IV. POKOK-POKOK PIKIRAN  

Pokok-pokok pikiran mencakup latar belakang dan arahan kebijakan 

dalam perumusan perubahan Proses Seleksi Peserta Pelatihan 

Kepemimpinan yang disesuaikan dengan kebijakan Pelatihan 

Kepemimpinan terbaru dan pengembangan kompetensi ASN 

berdasarkan sistem merit dengan segala dimensinya di masa kini dan 

masa yang akan datang. 

 

V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP  

1. Jangkauan Pengaturan 

Jangkauan pengaturan untuk mendorong terwujudnya sistem merit 

pada instansi pemerintah melalui peningkatan kualitas 

pengembangan kompetensi manajerial dengan cara memastikan 

kesiapan peserta dalam mengikuti pelatihan kepemimpinan, maka 

diperlukan perubahan atas pengaturan seleksi pelatihan 

kepemimpinan. 

2. Arah Pengaturan 

Arah pengaturan merupakan bentuk kebijakan untuk mewujudkan 

penata kelolaan seleksi kepesertaan Pelatihan Kepemimpinan, 

menghasilkan peserta yang siap dalam mengikuti pelatihan 

kepemimpinan yang ditunjukkan dengan penguasaan substansi 

dasar dan potensi kemampuan. Oleh karena itu secara signifikan 

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan strategi 

pembelajaran dan menghasilkan alumni pelatihan yang dapat 

berkontribusi untuk peningkatan kinerja organisasinya melalui 

produk pembelajaran yang berkualitas.  

3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam pengaturan ini adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksana seleksi dibedakan menjadi 2 (dua):  

a. LAN untuk seleksi PKN Tk. I dan Tk. II 

b. Instansi Pemerintah asal calon peserta untuk seleksi PKA 

dan PKP 

2. Penetapan calon peserta berdasarkan pada peta jabatan; 

proyeksi kebutuhan pengisian jabatan; pembinaan dan 

pengembangan karier; dan/atau manajemen talenta 

3. Dokumen administratif 

a. surat penugasan dari PPK atau pyb; 

b. surat keterangan sehat; dan 



c. dokumen lain yang dipersyaratkan oleh masing-masing 

pelatihan 

4. Pelaksanaan seleksi dapat secara kemitraan atau mandiri 

5. Komponen penilaian PKN Tk. I dan Tk. II dan komponen 

penilaian PKP dan PKA dibedakan. 

a. PKN Tk. I dan Tk. II: administratif, akademis, kesiapan 

potensi dan bahasa Inggris 

b. PKP dan PKA:  administratif, akademis dan bahasa Inggris 

6. Mekanisme seleksi menggunakan sistem gugur. 

7. Pengaturan mengenai pendanaan 

8. Pengaturan mengenai masa berlaku hasil seleksi 

9. Pengaturan mengenai skor bahasa Inggris dan Lembaga 

Penerbit Sertifikat Kompetensi kemampuan bahasa Inggris 

dibuat terbuka 

10. Pengaturan mengenai aspek-aspek yang dinilai dalam tiap 

komponen penilaian beserta deskripsi operasionalnya. 

 


