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I. Latar Belakang   

Pemerintah Indonesia telah melakukan komitmen dalam penerapan 

Revolusi Industri 4.0 dengan meluncurkan “Making Indonesia 4.0” yang 

merupakan inisiatif pemerintah Indonesia dalam mnegimplementasikan 

strategi dan peta jalan Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. Sepuluh prioritas 

nasional dalam penerapan “Making Indonesia 4.0” adalah perbaikan alur 

aliran barang dan material, desain ulang zona industry, mengakomodasi 

standar-standar keberlanjutan (sustainability), memberdayakan UMKM, 

membangun infrastruktur digital nasional, menarik minat investasi asing, 

peningkatan kualitas SDM, pembangunan ekosistem inovasi, insentif untuk 

investasi teknologi dan harmonisasi aturan dan kebijakan.  

Peningkatan kualitas SDM dalam prioritas nasional untuk menerapkan 

“Making Indonesia 4.0” sejalan dengan RPJMN tahun 2020-2024 dimana 

salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan sumber daya manusia 

yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan sumber daya manusia 

dalam pemerintahan membawa pada target pemerintah untuk mewujudkan 

Smart ASN. Profil Smart ASN digambarkan sebagai sosok yang berwawasan 

global, menguasai IT dan bahasa asing,  inovatif, adaptif dan networking yang 

baik untuk mewujudkan birokrasi Indonesia berkelas dunia. Smart ASN 

diharapkan memiliki kualitas mumpuni sebagai digital talent  dalam 

mendukung transformasi digital di era revolusi Industri 4.0.  

Sejalan dengan hal tersebut proses perbaikan yang berkelanjutan dan 

terintegrasi mencakup tidak hanya dari segi manusianya tetapi juga dari 

sistem dalam lingkungan strategis pemerintahan. Dalam sistem 

pemerintahan dikenal konsep smart governance. Penerapan smart 

governance melibatkan e-government dalam pelaksanaanya untuk 



memenuhi tuntutan publik atas pelayanan pemerintahan yang cepat, 

transparan efektif serta terpusat dan terintegrasi.  

Sebagai respon atas hal tersebut pemerintah telah mengembangkan berbagai 

metode-metode online dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, 

mengalihkan proses manual ke proses online  dan pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) dalam prosesnya. Kegiatan pemerintahan 

dimaksud termasuk didalamnya adalah pelaksanaan proses pendidikan dan 

pelatihan berbasis pada teknologi informasi.  

 

Disahkannya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil; membawa implikasi beberapa perubahan terhadap 

Sistem Pengembangan Kompetensi PNS. Dalam Pasal 70 ayat (1) UU no 5 

Tahun 2014 menyatakan bahwa Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan 

kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Sebagai turunan dari pasal 

tersebut  lebih lanjut dalam Pasal 203 Ayat (4) PP No 11 Tahun 2017 

menyatakan bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikir 20 (dua puluh) jam 

pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Sebagai implikasi dari hal tersebut maka 

sistem pengembangan kompetensi PNS yang selama ini hanya berfokus pada 

pendidikan dan pelatihan klasikal menjadi berubah dan pengembangan 

kompetensi tidak hanya berfokus pada metode klasikal dan training based.  

 

Lembaga Administrasi Negara bertanggung jawab dalam pembinaan dan 

pengembangan standar kualitas pengembangan kompetensi ASN. Dengan 

berkembangnya kebijakan tentang Manajemen ASN dan pengembangan 

kompetensi ASN dan tuntutan perubahan lingkungan stratgeis ASN, 

berbagai kebijakan LAN yang terkait dengan pengembangan kompetensi ASN 

perlu dilakukan pembaharuan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) 

mengambil langkah strategis dan koordinatif untuk menyempurnakan 

metode pembelajaran dalam Pelatihan salah satunya adalah program 



Pelatihan Dasar CPNS. Dengan penyempurnaan program pelatihan ini 

diharapkan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS dapat berjalan lebih 

efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan linstra. 

 

II. Tujuan 

Tujuan penyusunan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (PerLAN) ini 

adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam 

penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS berdasarkan variasi metode 

pembelajaran. 

III. Sasaran  

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan penyusunan PerLAN ini adalah 

tersusunnya pedoman panduan Pelatihan Dasar CPNS yang sesuai dengan 

kebutuhan masa kini bagi Instansi Penyelenggara Pelatihan. 

 

IV. Pokok-Pokok Pikiran 

Pokok-pokok penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS yang diakomodasi 

dalam PerLAN ini, adalah sebagai berikut: 

No. Perihal Keterangan 

1.  Jenis Pelatihan  Pelatihan Dasar CPNS dapat dilaksanakan 

dalam bentuk: 

a. Pelatihan Klasikal; 

b. Pelatihan Nonklasikal; atau 

c. Blended Learning. 

     Blended Learning dilaksanakan melalui 3  

    (tiga) tahap pembelajaran yaitu: 

1. MOOC; 

2. Distance Learning; dan 

3. pembelajaran klasikal di tempat 

penyelenggaraan Pelatihan Dasar 

CPNS. 



 

2.  Durasi a. Durasi Pelatihan Dasar CPNS dengan 

bentuk Pelatihan Klasikal dan Non Klasikal 

dilaksanakan selama 511 (lima ratus 

sebelas) JP atau setara dengan 51 (lima 

puluh satu) hari kerja; dan 

b. Durasi Pelatihan Dasar CPNS dengan 

bentuk Blended Learning dilaksanakan 

selama 647 (enam ratus empat puluh tujuh) 

JP atau setara dengan 74 (tujuh puluh 

empat) hari kerja. 

3.  Evaluasi Pelatihan  Evaluasi Pelatihan Dasar CPNS terdiri atas: 

a. evaluasi Peserta;  

b. evaluasi tenaga pelatihan;  

c. evaluasi penyelenggaraan; dan 

d. evaluasi pasca pelatihan. 

4.  Evaluasi Peserta Aspek penilaian evaluasi Peserta Pelatihan 

Dasar CPNS adalah sebagai berikut:  

a. evaluasi sikap perilaku dengan bobot 

penilaian 10% (sepuluh persen). 

b. evaluasi akademik dengan bobot 

penilaian 20% (dua puluh persen); 

c. evaluasi aktualisasi dengan bobot 

penilaian 50% (lima puluh persen). 

d. evaluasi penguatan kompetensi teknis 

bidang tugas dengan bobot penilaian 

20% (dua puluh persen); dan  

e. evaluasi akhir.  

 



Aspek penilaian evaluasi peserta Pelatihan 

Dasar CPNS dengan bentuk Blended 

Learning sebagai berikut:  

a. evaluasi sikap perilaku dengan bobot 

penilaian 15% (lima belas persen). 

b. evaluasi akademik dengan bobot 

penilaian 20% (dua puluh persen).  

c. evaluasi aktualisasi dengan bobot 

penilaian 50% (lima puluh persen).  

d. evaluasi penguatan kompetensi teknis 

bidang tugas dengan bobot penilaian 

15% (lima belas persen); dan  

e. evaluasi akhir. 

5.  Pelaporan Pelaporan tertulis unit kerja yang 

menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS 

disampaikan kepala LAN melalui Deputi 

yang menyelenggarakan tugas di bidang 

kebijakan pengembangan kompetensi ASN. 

6.  Pendanaan Pembiayaan program Pelatihan dibebankan 

pada anggaran Instansi Pemerintah asal 

Peserta. 

Rincian biaya Pelatihan pada Kurikulum 

pembentukan karakter PNS ditetapkan oleh 

Kepala LAN. 

Rincian biaya Pelatihan pada Kurikulum 

penguatan kompetensi teknis bidang tugas 

ditetapkan oleh Instansi asal Peserta. 

 

 

 



V. Ruang Lingkup Materi 

1. Tujuan PerLAN 

Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman dalam pembinaan 

penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS baik dengan metode klasikal, non 

klasikal maupun distance learning. 

 

2. Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS 

a. Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS 

Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan dalam bentuk metode 

pembelajaran klasikal dan metode pembelajaran nonklasikal; atau 

metode pembalajaran blended learning. Pelaksanaan Pelatihan Dasar 

CPNS dalam blended learning adalah sebagai berikut: 

(1) MOOC diatur sebagai berikut: 

a. dilaksanakan secara mandiri oleh Peserta setelah 

mendapatkan NIP dan paling lama dilaksanakan 3 (tiga) hari 

sebelum pelaksanaan seminar aktualisasi pada pembelajaran 

klasikal di tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS; 

b. setiap Peserta wajib lulus dalam MOOC. 

c. pelaksanaan MOOC mencakup: 

1. pembelajaran: 

a) agenda sikap perilaku bela negara; 

b) agenda nilai-nilai dasar PNS; dan  

c) agenda kedudukan dan peran PNS dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

d) agenda habituasi. 

2. evaluasi: 

a) sikap perilaku; dan 

b) akademik. 

 

 

 



(2) Distance Learning diatur sebagai berikut: 

a. Lembaga Pelatihan Terakreditasi melakukan registrasi 

terhadap Peserta melalui sistem informasi yang 

dikembangkan oleh LAN; 

b. Peserta yang telah diregistrasi melakukan proses 

pembelajaran secara e-learning yang oleh Peserta setelah 

lulus dan/atau sedang melaksanakan MOOC; 

c. selama pembelajaran secara e-learning Peserta melaksanakan 

pembelajaran secara mandiri dan pembelajaran langsung 

yang difasilitasi oleh tutor dan dibimbing oleh coach; 

d. pelaksanaan Distance Learning mencakup: 

1. pembelajaran e learning: 

a) agenda sikap perilaku bela negara; 

b) agenda nilai-nilai dasar PNS; 

c) agenda kedudukan dan peran PNS dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; dan 

d) agenda habituasi. 

2. aktualisasi di tempat kerja; 

3. evaluasi: 

a) sikap perilaku; 

b) akademik; dan 

c) rancangan aktualisasi. 

(3) Pembelajaran klasikal diatur sebagai berikut: 

a. pembelajaran klasikal dilakukan oleh Peserta CPNS dengan 

melakukan registrasi ulang oleh Lembaga Pelatihan 

Terakreditasi pada sistem informasi yang dikembangkan oleh 

LAN. 

b. pelaksanaan pembelajaran klasikal sebagaimana dimaksud 

pada mencakup: 

1. pembelajaran: 

a) agenda sikap perilaku bela negara;  



b) agenda nilai-nilai dasar PNS, dan 

c) agenda kedudukan dan peran PNS dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

d) agenda habituasi 

2. evaluasi: 

a) sikap perilaku; dan 

b) evaluasi aktualisasi 

c. selama pembelajaran klasikal: 

1. peserta diasramakan; dan 

2. diberikan kegiatan penunjang berupa kegiatan 

peningkatan kesegaran jasmani. 

d. dalam pembelajaran klasikal dapat dilakukan proses 

pendampingan. 

 

b. Tempat Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS adalah sebagai 

berikut: 

1. Lembaga Pelatihan Terakreditasi; 

2. lembaga pelatihan pemerintah yang belum terakreditasi; dan/atau 

3. lembaga pelatihan dengan syarat tertentu. 

Tempat penyelenggaraan Pelatihan Blended Learning adalah sebagai 

berikut: 

a. MOOC dilaksanakan di tempat kedudukan Peserta; 

b. Distance Learning: 

1. selama pembelajaran e-learning dilaksanakan di tempat 

kedudukan Peserta; dan 

2. selama aktualisasi dilaksanakan di tempat kerja Peserta. 

c. Pelatihan Klasikal dilaksanakan di Lembaga Pelatihan 

Terakreditasi. 

 

 

 



3. Kurikulum  

Sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kompetensi yang akan dicapai dalam 

setiap tingkat Pelatihan Dasar CPNS, disusun struktur kurikulum sebagai 

berikut: 

a. Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS dengan bentuk Pelatihan Klasikal 

dan Non Klasikal dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: 

1. selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) JP yang dilaksanakan 

selama 18 (delapan belas) hari kerja yang dilaksanakan di tempat 

penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS; 

2. selama 320 (tiga ratus dua puluh) JP yang dilaksanakan paling 

singkat 30 (tiga puluh) hari kerja yang dilaksanakan di Instansi 

Pemerintah asal Peserta; dan 

3. selama 14 (empat belas) JP yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari 

kerja yang dilaksanakan di tempat penyelenggaraan Pelatihan 

Dasar CPNS atau di Instansi Pemerintah asal Peserta. 

b. Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS dengan bentuk Blended Learning 

dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: 

1. selama 48 (empat puluh delapan) JP pembelajaran asinkronus yang 

dilaksanakan paling singkat 16 (enam belas) hari kerja pada 

pembelajaran mandiri melalui MOOC;  

2. selama 25 (dua puluh lima) JP pembelajaran sinkronus dan selama 

192 (seratus sembilan puluh dua) JP pembelajaran asinkronus 

yang dilaksanakan paling singkat 22 (dua puluh dua) hari kerja 

pada pembelajaran Distance Learning melalui e-learning di tempat 

masing-masing Peserta; 

3. selama 320 (tiga ratus dua puluh) JP yang dilaksanakan paling 

singkat 30 (tiga puluh) hari kerja pada pembelajaran Distance 

Learning melalui aktualisasi yang dilaksanakan di Instansi 

Pemerintah asal Peserta; dan 



4. selama 62 (enam puluh dua) JP yang dilaksanakan selama 6 (enam) 

hari kerja  pada pembelajaran klasikal di tempat penyelenggaraan 

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). 

 

4. Evaluasi  

Aspek penilaian evaluasi Peserta Pelatihan Dasar CPNS adalah sebagai  

berikut:  

a. evaluasi sikap perilaku dengan bobot penilaian 10% (sepuluh persen). 

b. evaluasi akademik dengan bobot penilaian 20% (dua puluh persen); 

c. evaluasi aktualisasi dengan bobot penilaian 50% (lima puluh persen). 

d. evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas dengan bobot 

penilaian 20% (dua puluh persen); dan  

e. evaluasi akhir.  

 

Aspek penilaian evaluasi peserta Pelatihan Dasar CPNS dengan bentuk 

Blended Learning sebagai berikut:  

a. evaluasi sikap perilaku dengan bobot penilaian 15% (lima belas 

persen). 

b. evaluasi akademik dengan bobot penilaian 20% (dua puluh persen).  

c. evaluasi aktualisasi dengan bobot penilaian 50% (lima puluh persen).  

d. evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas dengan bobot 

penilaian 15% (lima belas persen); dan  

e. evaluasi akhir. 

 

 

5. Pendanaan 

a. Pembiayaan program Pelatihan dibebankan pada anggaran Instansi 

Pemerintah asal Peserta. 

b. Rincian biaya Pelatihan pada Kurikulum pembentukan karakter PNS 

ditetapkan oleh Kepala LAN. 



c. Rincian biaya Pelatihan pada Kurikulum penguatan kompetensi teknis 

bidang tugas ditetapkan oleh Instansi asal Peserta. 

 


