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KURIKULUM DIKLATPIM I  

KEPLAN NO. 542/XIII/10/6/2001  

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama sumber daya 

manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan 

keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sosok PNS 

yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang mempunyai 

kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh 

dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental 

baik, profesional, sadar akan tanggungjawabnya sebagai pelayanan publik, 

serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. 

Untuk  dapat  membentuk  sosok  PNS  seperti  tersebut  di atas, perlu 

dilaksanakan pembinaan melalui jalur  pendidikan  dan  pelatihan (Diklat) 

yang mengarah kepada upaya peningkatan: 

1. sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan 

masyarakat, bangsa, negara dan tanah air; 

2. kompetensi teknis, manajerial dan kepemimpinan lainnya; 

3. efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugas  yang dilakukan 

dengan semangat kerjasama dan  tanggungjawab sesuai dengan 

lingkungan kerja dan  organisasi. 

 

Dalam peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2000   tentang pendidikan 

dan pelatihan jabatan pegawai Negeri Sipil, antara  lain ditetapkan jenis-

jenis Diklat  PNS. Salah satu jenis Diklat yang diperlukan dalam 
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pembentukan   kompetensi PNS untuk jabatan Stuktural Eselon I adalah   

Diklatpim Tingkat I. 

 

 

B.   Tujuan dan Sasaran 

1.  Tujuan 

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 

2000, Diklatpim Tingkat I bertujuan : 

a. meningkatkan pengetahuan, keahlian dan sikap PNS untuk dapat 

melaksanakan tugas jabatan struktural eselon I secara profesional 

dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai kebutuhan 

instansi;  

b. menciptakan   aparatur   yang   mampu   berperan   sebagai 

pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;  

c. memantapkan   sikap dan semangat   pengabdian   yang 

berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan 

masyarakat;  

d. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam 

melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi 

terwujudnya kepemerintahan yang baik. 

2.  Sasaran 

Sasaran Diklatpim Tingkat I adalah terwujudnya PNS yang memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan struktural eselon I. 

C. Kompetensi 

Kompetensi jabatan PNS adalah kemampuan dan karakteristik yang 

dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan 

perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 

Sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab pejabat 

struktural eselon I dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
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pembangunan maka standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh PNS 

pemangku jabatan struktural tersebut adalah kemampuan dalam: 

1. mengaktualisasikan nilai-nilai kejuangan dan pandangan hidup bangsa 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; 

2. memahami berbagai paradigma pembangunan dan secara selektif 

mengaktualisasikannya dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan 

bangsa bernegara; 

3. menunjukkan kepekaan terhadap hak-hak asasi manusia, nilai-nilai 

sosial budaya, dan sikap tanggap terhadap aspirasi dan PNS dinamika 

masyarakat; 

4. merumuskan visi, misi dan strategi dalam rangka mencapai agar tujuan 

organisasi sebagai bagian integral dan pembangunan nasional; 

5. merevitalisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan dan  

pembangunan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta nilai dan prinsip good governance; 

6. melakukan pengelolaan kebijakan nasional, sektoral dan/atau wilayah 

secara cermat, tepat, serasi, dan terpadu sesuai dengan tanggung 

jawabnya; 

7. mendorong berkembangnya prakarsa, peranserta, kreativitas, dan 

produktivitas aparatur dan masyarakat; 

8. melakukan negosiasi dan kolaborasi dengan organisasi lain baik dalam 

lingkup nasional maupun internasional; 

9. membangun jejaring kerja dengan  berbagai  lembaga dalam rangka 

meningkatkan citra dan kinerja organisasi; 
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BAB II  

STRUKTUR KURIKULUM, MATA DIKLAT  

DAN RINGKASAN MATERI 

 

A. Stuktur Kurikulum 

Sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan bagi PNS 

pemangku jabatan stuktural eselon I dengan memperhatikan keragaman 

bidang tugasnya maka struktur kurikulum Diklatpim Tingkat I disusun oleh: 

1. Kajian Falsafah Paradigma Pembangunan dan Kepemimpinan 
Nasional 

Kajian ini diarahkan pada pembahasan konsep dasar, perkembangan 

dan aktualisasi falsafah dan peradaban serta dasar-dasar bangunan 

teoritik  mengenai perubahan dan pembangunan. 

2. Kajian Sistem Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan  

Kajian ini diarahkan pada pembahasan konsep dan perkembangan 

sistem pemerintahan, perubahan-perubahan yang terjadi, dan 

kemungkinan penyempurnaannya. Di samping itu dibahas pula teori dan 

praktek manajemen pembangunan serta revitalisasi pelaksanan fungsi-

fungsinya.  

3. Kajian Strategi dan Kebijakan Publik 

Kajian strategi dan kebijakan pembangunan diarahkan pada 

pembahasan konsep dan aplikasi scenario planning, penyusunan 

rencana stratejik, pengambilan keputusan stratejik, dan manajemen 

proses kebijakan.  



 5 

4. Aktualisasi 

Aktualisasi diarahkan pada pembahasan isu–isu aktual, dan penerapan 

materi diklat. 

B. Mata Pendidikan dan Pelatihan 

Sesuai dengan struktur kurikulum, mata pendidikan dan pelatihan 

dalam Diklatpim Tingkat I adalah: 

1. Kajian Falsafah Paradigma dan Kepemimpinan Nasional  

          Mata pendidikan dan pelatihan dalam kajian ini adalah: 

a. Falsafah dan Peradaban Bangsa; 

b. Paradigma Pembangunan dan Kepemimpinan Nasional. 

2. Kajian Sistem Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan 

Mata pendidikan dan pelatihan yang termasuk dalam kajian ini adalah : 

a. Sistem Manajemen pemerintahan negara;  

b. Sistem Manajemen pembangunan. 

3.  Kajian Strategi dan Kebijakan Publik 

Mata pendidikan dan pelatihan dalam kajian ini adalah: 

a. Perencanaan  dan pengambilan keputusan stratejik; 

b. Proses  Kebijakan Pembangunan. 

4. Aktualisasi 

Mata pendidikan dan pelatihan dalam pembelajaran ini meliputi: 

a. Isu – isu aktual sesuai dengan tema angkatan; 

b. Studi kasus dalam rangka  pendalaman materi diklat dan Observasi 

Lapangan  (OL); 

c. Studi  Lapangan  (SL); 

d. KTAP (Karya Tulis Awal Perseorangan); 

e. Kertas Kerja Angkatan (KKA) dan Karya Tulis Prestasi Perseorangan 

(KTP2). 

C. Ringkasan Materi    

1. Kajian Falsafah dan Paradigma 
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a. Falsafah dan Peradaban Bangsa 

1) Deskripsi Singkat 

Dalam mata pendidikan dan pelatihan ini dibahas Perkembangan 

falsafah dan peradaban universal dan nasional. 

2) Tujuan Instruksional Umum (TIU) 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menjelaskan 

ideologi falsafah bangsa dan nilai-nilainya dalam pembangunan 

karakter bangsa (Nation and Character Building). 

3) Tujuan  Instruksional  Khusus  (TIK) 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu: 

a) menjelaskan ideologi falsafah bangsa dan dinamika 

perjuangan kemerdekaan; 

b) menjelaskan posisi Pancasila dalam konteks falsafah; 

c) mengetahui pembangunan karakter bangsa (Nation and 

Character Building); 

d) mengaktualisasikan nilai-nilai falsafah bangsa dalam 

membangun peradaban bangsa. 

4) Pokok  Bahasan 

a) Falsafah Bangsa dan Dinamika Perjuangan Kemerdekaan 

Bangsa dan Negara. 

b) Posisi Ideologi Pancasila dalam Dinamika Globalisasi. 

c) Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia (Nation and 

Character Building). 

d) Aktualisasi Nilai-nilai Falsafah dalam Pembangunan 

Peradaban Bangsa. 

5)  Waktu = 12 Sesi ( 36 jp ) 

6) Metode 

a) Ceramah; 

b) Diskusi panel; 

c) Tanya jawab; 

d) Diskusi kelompok; 

e) Presentasi. 
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b. Paradigma Pembangunan dan Kepemimpinan Nasional  

1) Deskripsi singkat  

Dalam mata pendidikan dan pelatihan ini dibahas berbagai 

paradigma pembangunan dan aplikasinya dalam 

penyelenggaraan pemerintahan  dan pembangunan. 

2) Tujuan Intruksional  Umum  (TIU ) 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menjelaskan 

berbagai konsep paradigma pembangunan nasional dan 

kepemimpinan visioner. 

3) Tujuan Intruksional Khusus (TIK) 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu: 

a) menjelaskan pergeseran perkembangan paradigma 

pembangunan; 

b) mengetahui perkembangan paradigma kepemimpinan dan visi 

perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 

c) menjelaskan kepemimpinan nasional dan visi pembangunan 

nasional; 

d) mengetahui hubungan sistemik visi Negara dan visi 

pembangunan&Kepemimpinan Nasional. 

4) Pokok Bahasan  

a) Pergeseran Perkembangan Paradigma Pembangunan; 

b) Perkembangan Paradigma Kepemimpinan dan Visi Pejuang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 

c) Kepemimpinan Nasional dan Visi Pembangunan Nasional; 

d) Hubungan Sistemik Visi Pembangunan dan Kepemimpinan 

Nasional. 

5)  Waktu  =  12 Sesi (36jp) 

6) Metode 

a) Ceramah; 

b) Diskusi panel; 
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c) Tanya jawab; 

d) Diskusi kelompok; 

2. Kajian  Sistem Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan 

a. Sistem Manajemen Pemerintahan Negara 

1) Deskripsi Singkat  

Dalam mata pendidikan dan pelatihan ini dibahas sistem dan  

manajemen pemerintahan yang baik konsep maupun 

perkembangan aplikasinya serta kemungkinan 

penyempurnaannya   sesuai dengan kebutuhan dan tantangan 

pembangunan bangsa. 

2) Tujuan  Instruksional   Umum (TIU) 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menjelaskan 

konsep dan  perkembangan   sistem pemerintahan, perubahan-

perubahan yang terjadi, dan tantangan pembangunan bangsa. 

3)   Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 

Setelah mengikuti pembelajaran ini pesrta mampu: 

a) menjelaskan konsep-konsep sistem kelembagaan negara;  

b) menjelaskan perkembangan sistem kelembagaan 

pemerintahan; 

c) mengetahui hubungan sistemik antar Lembaga Negara dan 

Lembaga Pemerintahan. 

d) mengevaluasi reformasi sistem ketatalaksanaan pemerintahan 

negara; 

e) mengevaluasi dan memahami reformasi sistem pembinaan 

SDM pemerintahan negara. 

4)  Pokok Bahasan  

a) Dinamika Perkembangan Sistem Kelembagaan Negara; 

b) Dinamika Perkembangan Sistem Kelembagaan pemerintahan; 

c) Hubungan Sistemik antar Lembaga Negara dan Lembaga 

Pemerintahan; 

d) Reformasi Sistem Ketatalaksanaan Pemerintahan Negara; 

e)  Presentasi. 
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e) Reformasi Sistem Pembinaan SDM Pemerintahan Negara. 

5 )  Waktu = 6 Sesi  (18jp) 

6)   Metode  

a) Ceramah; 

b) Diskusi panel; 

c) Tanya  Jawab; 

d) Diskusi kelompok; 

e) Presentasi.   

b. Sistem Manajemen Pembangunan 

1) Deskripsi Singkat 

Dalam mata pendidikan dan pelatihan ini dibahas teori, praktek 

dan arah perkembangan manajemen pembangunan dan 

kemungkinan revitalisasinya sesuai tantangan pembangunan. 

2) Tujuan Instruksional Umum (TIU) 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menjelaskan 

teori manajemen pembangunan, praktek dan perkembangannya, 

serta mampu merevitalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi 

manajemen pembangunan sesuai tantangan pembangunan. 

3) Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu : 

a) menjelaskan secara analitik sistem perencanaan 

pembangunan nasional; 

b) memahami pelaksanaan sistem evaluasi dan pengendalian 

nasional. 

4) Pokok Bahasan 

a) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

b) Sistem Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Nasional. 

5) Waktu = 6Sesi (18Jp) 

6) Metode 

a) Ceramah; 

b) Diskusi Panel; 

c) Tanya Jawab; 
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d) Diskusi Kelompok; 

e) Presentasi. 

 

3.  Kajian Strategi dan Kebijakan Publik. 

a. Perencanaan dan Pengambilan Keputusan Stratejik. 

1). Deskripsi Singkat. 

Dalam mata pendidikan dan pelatihan ini dibahas: mengenai 

konsep dan aplikasi scenario planning perencanaan stratejik, dan 

pengambilan keputusan stratejik. 

2). Tujuan Instruksional Umum (TIU) 

Setelah mengikuti pembelajaran ini para peserta mampu 

menjelaskan dan mengaplikasikan konsep scenario planning, 

menyusun rencana stratejik, dan membuat keputusan stratejik. 

3). Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 

Setelah mengikuti mata diklat ini peserta mampu : 

a) mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan lingkungan 

stratejik; 

b) Menjelaskan dan mengaplikasikan konsep scenario planning; 

c) Menyusun rencana stratejik; 

d) Membuat keputusan stratejik. 

4). Pokok Bahasan 

a) Analisis Perkembangan Lingkungan Stratejik; 

b) Scenario Planning; 

c) Perencanaan Stratejik; 

d) Pengambilan Keputusan Stratejik. 

5). Waktu=15 Sesi (45Jp). 

6). Metode Pembelajaran 

a) Ceramah; 

b) Tanya Jawab; 

c) Diskusi Kelompok; 

d) Presentasi. 
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b. Proses Kebijakan Pembangunan 

 

1). Deskripsi Singkat 

Dalam mata pendidikan dan pelatihan ini dibahas sistem dan 

proses kebijakan publik dalam sistem penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan. 

2). Tujuan Instruksional Umum (TIU) 

Setelah mengikuti pembelajaran ini para peserta mampu 

menjelaskan konsep dan metode dalam proses kebijakan serta 

mengaplikasikannya dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan. 

3). Tujuan Instruksional Khusus (TIK) 

Setelah mengikuti mata diklat ini peserta mampu : 

a) menjelaskan sistem kebijakan pembangunan; 

b) menjelaskan sistem kebijakan publik; 

c) mengaplikasikan metoda dan tehnik analisis dalam proses 

kebijakan publik. 

4). Pokok Bahasan 

a) Sistem Kebijakan Publik; 

b) Sistem Kebijakan Pembangunan; 

c) Metoda   dan   Teknik  Analisis   Sistem  Kebijakan Publik. 

5). Waktu=15 Sesi (45Jp) 

6). Metode Pembelajaran 

a) Ceramah; 

b) Tanya Jawab; 

c) Diksusi Kelompok; 

d) Presentasi. 
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4. Aktualisasi 

a. Isu-isu Aktual 

1) Deskripsi 

Dalam pembelajaran ini dibahas mengenai isu-isu aktual yang 

sedang berkembang dalam rangka memperdalam pemahaman dan 

memperluas wawasan peserta. 

2) Tujuan Instruksional Umum (TIU) 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu 

mengintegrasikan keseluruhan materi pembelajaran dan 

mengaplikasikannya secara tepat dalam menghadapi permasalahan 

aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

3) Pokok Bahasan 

Pokok bahasan untuk setiap mata pendidikan dan pelatihan isu-isu 

aktual disesuaikan dengan tema diklat untuk setiap angkatan. 

4) Waktu=15 Sesi (45Jp) 

5) Metode 

a) Ceramah; 

b) Tanya Jawab; 

c) Diskusi. 

 

b. Studi Kasus 

1) Deskripsi 

Dalam pembelajaran ini dibahas kasus-kasus riil yang berkaitan 

dengan tema pendidikan dan pelatihan. 

2) Tujuan Instruksional Umum (TIU) 
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Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu 

memahami secara mendalam keseluruhan materi diklat, serta 

mengaplikasikannya dalam pemecahan kasus. 

3) Pokok Bahasan 

Studi kasus yang akan dibahas ditentukan sesuai urgensi 

permasalahan dan tantangan nasional serta tema diklat. 

4) Waktu = 6 Sesi (18Jp) 

5) Metode: 

a) Penjelasan kasus; 

b) Diskusi kelompok; 

c) Presentasi. 

c. Penyusunan Kertas Kerja Angkatan dan Perorangan 

 

1) Deskripsi 

Penyusunan kertas kerja meliputi penulisan dan presentasi Karya 

Tulis Awal Perseorangan (KTAP), Kertas Kerja Angkatan (KKA) dan 

Karya Tulis Prestasi Perseorangan (KTP-2) berupa policy paper 

sesuai bidang tugas instansi. 

2) Tujuan Instruksional Umum (TIU) 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menghasilkan 

dan mempresentasikan Karya tulis Awal Perseorangan (KTAP), 

Kertas Kerja Angkatan (KKA) dan Karya Tulis Prestasi 

Perseorangan (KTP-2) berupa policy paper sesuai bidang tugas 

instansi. 

3) Pokok Bahasan 

a) Penulisan KTAP; 

b) Penulisan KKA; 

c) Penulisan KTP-2. 

4) Waktu = 25 Sesi (75 Jp) 

5) Metode : 

a) Penjelasan; 

b) Penulisan; 
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c) Presentasi. 

 

 

 

d. Studi Lapangan 

1) Deskripsi 

Dalam kegiatan ini, peserta mendesain studi lapangan dan 

melakukan pengumpulan data untuk keperluan penulisan KKA. 

2) Tujuan Instruksional Umum (TIU) 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu mendesign 

observasi lapangan dan mengumpulkan data/informasi yang 

diperlukan untuk penulisan KKA. 

3) Pokok Bahasan  

a) Desain Studi Lapangan; 

b) Metode, instrumen dan pengumpulan data; 

c) Analisis data. 

4) Waktu = 18 Sesi (54 Jp) 

5) Metode : 

a) Penjelasan; 

b) Diskusi kelompok; 

c) Observasi; 

d) Wawancara. 
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BAB III 

PESERTA 

 

A.  Persyaratan  

Peserta Diklatpim Tingkat I adalah PNS yang telah atau akan 

menduduki jabatan struktural eselon I yang memiliki : 

1. Potensi Kepemimpinan Nasional yang meliputi: 

a. Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap cita-cita perjuangan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

b. Bermoral baik; 

c. Memiliki kemampuan akademik dan profesional; 

d. Berprestasi baik dalam melaksanakan tugas; 

e. Mampu menjaga reputasi diri dan instansinya; 

f. Sehat jasmani dan rohani. 

2. Minimal menduduki jabatan struktural eselon II. 

3. Pendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S-1). 

4. Penguasaan Bahasa Inggris dengan skor TOEFL minimal 470 atau yang 

setara. 

5. Lulus ujian seleksi. 

6. Usia sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. 

B.  Pencalonan 

Calon peserta Diklatpim  Tingkat I disampaikan kepada Kepala 

Lembaga Administrasi Negara oleh: 
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1. Instansi Pusat: Sekretaris Jenderal, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non 

Departemen atau Pejabat lain yang setingkat yang bertanggung jawab di 

kepegawaian. 

2. Tingkat Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota): Gubernur atau Sekretaris 

Daerah Propinsi. 

C.  Seleksi 

1. Seleksi calon peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I dilaksanakan oleh 

Lembaga Administrasi Negara. Seleksi meliputi seleksi administratif dan 

seleksi akademis. Seleksi administrasi dimaksudkan untuk menilai 

kelengkapan persyaratan administratif calon peserta, sedangkan seleksi 

akademik adalah untuk melihat kemampuan akademik peserta. 

2. Peserta yang dinyatakan terpilih untuk mengikuti Diklatpim tingkat I 

ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi 

Negara. 

3. Deputi Diklat SPIMNAS melaksanakan pemanggilan peserta yang 

dinyatakan terpilih untuk mengikuti Diklatpim Tingkat I. 

D.  Jumlah 

Untuk terselenggaranya diklat secara effective, jumlah peserta 

Diklatpim Tingkat I untuk setiap kelas paling banyak 30 orang. Komposisi 

peserta harus mencerminkan keragaman wilayah dan instansi (sektor). 
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BAB  IV 

TENAGA KEDIKLATAN 

 

A. Jenis –jenis Tenaga Kediklatan  

Tenaga kediklatan pada Diklatpim Tingkat I  dapat  berasal dari  : 

1. Widyaiswara; 

2. Widyaiswara  Luar Biasa; pada program                                                         

3. Pakar dan Praktisi; 

4. Pejabat Pemerintahan dan Pejabat Politik; 

5. Pengelola Unit Program Diklat. 

 

B. Persyaratan Widyaiswara 

Persyaratan untuk menjadi tenaga kediklatan /widyaiswara pada  

program Diklatpim Tingkat I adalah sebagai berikut : 

1. Serendah – rendahnya Widyaiswara Madya, Golongan IV/C; 

2. Pendidikan minimal S 2 atau setara;   

3. Berpengalaman dalam birokrasi sesuai dengan tingkat jabatan dan 

materi yang diajarkan ; 

4. Pernah mengikuti sitting program pada program Diklatpim Tingkat I yang 

diselengarakan oleh Lembaga Administrasi Negara; 

5. Pernah mengikuti TOT yang berkaitan dengan materi Pembelajaran 

yang menjadi minatnya. 

C. Kompetensi  Widyaiswara 
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Widyaiswara pada Diklatpim Tingkat I diharuskan mempunyai 

kompetensi berupa kemampuan sebagai berikut : 

1. Kompetensi Kajian Falsafah dan Paradigma Pembangunan. 

a. Memahami dan memberi kejelasan mengenai  konsep dasar dan 

perkembangan falsafah,  agama, serta pengaruhnya terhadap 

peradaban; 

b. Memahami dan memberi kejelasan berbagai paradigma 

pembangunan (sosial, ekonomi, politik, dan administrasi  publik) yang 

meliputi bangunan teori dan aplikasinya dalam pembangunan. 

c. Memahami pergeseran paradigma sosial, ekonomi, politik, serta  

aplikasinya dalam kebijakan pembangunan; 

d. Memahami dan memberikan kejelasan mengenai konsep 

kepemerintahan yang baik dan aplikasinya 

e. Memahami dan memberi kejelasan aplikasi falsafah, agama dan 

paradigma penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan serta 

dalam pembangunan peradaban bangsa; 

f. Meningkatkan kemampuan peserta untuk menghargai kebhinekaan 

  

2. Kompetensi Kajian Sistem Pemerintahan dan   Pembangunan 

 

a. Memahami dan memberi kejelasan mengenai pokok-pokok sistem 

administrasi negara ; 

b. Memahami dan memberi kejelasan tentang perubahan-perubahan 

yang telah terjadi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan; 

c. Memahami dan memberi kejelasan mengenai sistem manajemen 

pemerintahan kontemporer; 

d. Memahami dan memberi kejelasan kemungkinan                    

penyempurnaan sistem pemerintahan ; 

e. Memahami dan memberi kejelasan mengenai sistem                    

manajemen pembangunan termasuk perkembangan dan prakteknya. 
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f. Memberi masukan dan arahan dalam rangka revitalisasi pelaksanaan 

fungsi – fungsi manajemen pembangunan. 

 

 

3. Kompetensi Kajian Strategi dan Kebijakan Pembangunan 

a. Memahami tehnik dan proses penyusunan rencana stratejik dan 

pengambilan keputusan stratejik ; 

b. Memahami dan memberi kejelasan  mengenai manajemen proses 

kebijakan publik secara komprehensif, serta aplikasinya  dalam 

pengelolaan  kebijakan publik; 

c. Memberikan kejelasan dalam  penguasaan  berbagai   metode 

analisis kebijakan dan aplikasinya dalam pemecahan masalah– 

masalah kebijakan faktual yang dihadapi; 

d. Memberikan kejelasan tentang data dan informasi yang relevan 

dalam penyusunan kebijakan publik; 

e. Memberikan  kejelasan  dalam   melakukan  telaahan  strategis; 

menyusun scenario planning; dan merumuskan rencana strategis, 

visi,  misi dan nilai organisasi; 

f. Memberi kejelasan mengenai sistem pelaksanaan,           

pengawasan dan pertanggung jawaban serta tehnik  dan proses 

pelaksanaannya dengan mempertimbangkan dinamika sosial politik  

masyarakat. 

        

4. Kompetensi  Aktualisasi   

a. Memberikan bimbingan kepada peserta baik secara individual 

maupun dalam kelompok untuk mengintegrasikan keseluruhan materi 

pembelajaran baik konsep maupun aplikasinya; 

b. Memberikan   bimbingan  dalam  observasi lapangan; 

c. Memberikan   bimbingan  dalam  penulisan  karya tulis. 

 

D. Penugasan 
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Widyaiswara/Widyaiswara Luar Biasa yang bertugas dalam Program 

Diklatpim Tingkat I mendapat surat penungasan dari Deputi Bidang  Diklat  

SPIMNAS ,  dan diwajibkan   untuk : 

1. melaporkan perkembangan proses belajar mengajar pada waktu – waktu 

tertentu dan pada setiap akhir agenda pembelajaran ; 

2. memberikan masukan diminta atau tidak diminta kepada 

penyelenggaraan program  berkenaan  dengan  hal-hal  yang  perlu 

mendapat perhatian untuk perbaikan pada program   Diklat berikutnya. 

 

 

BAB  V 

METODE DAN SARANA/PASARANA DIKLAT 

 

A. Metode 

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai program 

Diklatpim Tingkat I, maka pendekatan Diklat   yang paling sesuai dalam 

proses belajar mengajar  adalah    andragogi dalam hal ini peserta Diklat 

dipacu  berpartisipasi  secara aktif  dengan  jalan  saling asah, saling asih, 

dan saling asuh diantara peserta. Dalam  penerapan pendekatan  

andragogi  perlu dipahami  hal–hal sebagai berikut : 

1. Para  peserta  sebagai  orang dewasa ingin diperilakukan  sebagai 

seorang  dewasa, tidak sebagai  anak-anak; 

2. Peserta dilibatkan dalam proses belajar mengajar melalui komunikasi 

dua arah, sehinga memberi kesempatan   kepada    peserta untuk 

menyumbangkan pikiran dan pengalamannya serta menunjukkan  

kemampuan  menganalisis masalah ; 

3. Kekayaan  pengalaman  peserta  merupakan potensi  positif  untuk 

sumber   kegiatan   belajar    mengajar    yang   berorientasi pada 

masalah–masalah aktual yang dihadapi peserta  baik selaku staf 

maupun pimpinan dalam  organisasi untuk dicairkan  pemecahannya. 
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Berdasarkan pendekatan tersebut maka, metode yang   digunakan dalam 

proses Diklatpim Tingkat I, adalah sebagai berikut : 

1. Ceramah, yang digunakan dengan tanya jawab, diskusi dan latihan 

dengan komposisi  teori  50 % dan pratek penerapan 50 %. 

2. Diskusi Panel  

Dalam diskusi   panel     peserta    menyampaikan    ide-ide atau 

pendapat secara kritis mengenai permasalahan yang di  kemukakan 

oleh panelis. 

3. Diskusi  Kelompok 

a. Peserta melakukan komunikasi antar peserta secara terorganisasi 

dan berpikir secara dinamis, agar  terbentuk pola pikir dan pola tindak 

secara tim (team- learning); 

b. Peserta  diberi latihan  untuk saling berkerjasama secara aktif dalam 

berpikir, menyumbangkan ide, mengidentifikasi, membahas, dan 

memecahkan masalah yang menjadi topik pembahasan  kelompok. 

4. Studi  Kasus 

a. Peserta dihadapkan pada suatu peristiwa nyata atau masalah yang 

pernah terjadi, mencari faktor penyebab terjadinya kasus, dan cara 

pemecahan yang setepat-tepatnya; 

b. Peserta diharapkan dapat mengembangkan keterampilan dan 

kecakapan untuk memecahkan berbagai masalah dalam kondisi yang 

nyata   dengan mengunakan konsep dan referensi yang  dipelajari. 

5. Presentasi    

Dengan metode ini peserta mengartikulasikan hasil kerja Individu atau 

kelompok di depan peserta, widyaiswara dan atau narasumber. 

6.  Simulasi/Role playing 

Dalam simulasi ini, para peserta melakukan pembelajaran dengan 

memainkan peran dalam stituasi tertentu, seperti bermain peran (role 

playing) dan permainan  (games). 

7. Penulisan Kertas Kerja 

a. Peserta secara perseorangan mampu berkelompok diwajibkan 

menulis kertas kerja mengenai suatu topik tertentu yang merupakan 



 22 

latihan untuk merumuskan, menganalisis, menyimpulkan, dan 

menyerahkan, serta menyajikan hasil pemikirannya secara teratur, 

lengkap, dan meyakinkan; 

b. Kertas Kerja Perorangan disebut Karya Tulis  Presentasi Perorangan 

(KTP2) sedangkan Kertas Kerja  Kelas disebut Kertas Kerja 

Angkatan (KKA).  Kedua jenis Kertas Kerja ini dipresentasikan dalam 

seminar. 

 

B.  Sarana / Pasarana Diklat   

1. Sarana 

Sarana Diklat yang digunakan dalam penyelenggaraan                

Diklatpim Tingkat I antara lain adalah : 

a. Papan  Tulis; 

b. Flip  chart; 

c. Overhed projector; 

d. Sound sytem; 

e. Tv  dan  video; 

f. Kaset; 

g. Perekam; 

h. Komputer; 

i. Modul; 

j. Teknologi  multimedia. 

2. Pasarana 

Prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan    Diklatpim Tingkat I 

antara lain adalah : 

a. Ruang kelas; 

b. Ruang diskusi; 

c. Ruang seminar; 

d. Ruang kantor; 

e. Ruang kebugaran; 

f. Ruang internet; 

g. Laboratorium; 
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h. Asrama bagi peserta; 

i. Perpustakaan; 

j. Ruang makan; 

k. Fasilitas olahraga/rekreasi 

l. Unit kesehatan; 

m. Tempat ibadah; 

 

 

BAB VI 

P E N Y E L E N G G A R A A N 

  

Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat I dilakukan dengan  ketentuan 

sebagai  berikut : 

A. Lembaga  Penyelenggaraan   

Sesuai  ketentuan dalam peraturan pemerintahan No.101 tahun 

2000, penyelenggaraan Diklatpim Tingkat I dilaksanakan   oleh Lembaga  

Administrasi  Negara. 

B. Pola  Penyelenggaraan    

Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat I dilaksanakan dengan pola 

Khusus dan Pola Reguler. 

1. Pola Reguler  

Pola reguler diperuntukkan bagi pejabat yang telah dan akan 

dipromosikan menduduki jabatan struktural eselon I. 

2. Pola  Khusus 

Pola khusus di peruntukkan bagi pejabat yang telah menduduki dan 

memenuhi sebagian besar kompetensi yang dipersyaratkan untuk jabatan 
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struktural eselon I untuk  mengikuti  pola  khusus, calon peserta terlebih 

dahulu harus  membutikan kompetensi yang dimilikinya melalui seleksi yang  

diadakan  secara  khusus oleh instansi pembina Diklat. 

C. Pembiayaan    

1. Pembiayaan program Diklatpim Tingkat I dibebankan pada anggaran  

Lembaga Administrasi Negara; 

2. Apabila jumlah peserta untuk mengikuti Diklatpim  Tingkat I melebihi 

anggaran yang tersedia pada  Lembaga Administrasi Negara, maka 

pembiayaan penyelenggaraan Diklat pada prinsipnya dibebankan pada 

Instansi peserta  berdasarkan Indeks Biaya yang ditetapkan  oleh 

Instansi yang berwenang. 

  

D.   Pelaksanaan           

Pelaksanaan program Diklatpim Tingkat I dikoordinasikan deputi 

Bidang Diklat SPIMNAS, dan melakukan hal-hal berikut : 

1. Menyiapkan rencana pelaksanaan program Diklatpim Tingkat I meliputi 

antara lain jumlah peserta, widyaiswara, sarana dan prasarana, jadwal, 

dan kegiatan pelaksanaan serta pembiayaan; 

2. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program serta   

evaluasi pasca Diklat; 

3. Menyampaikan laporan keseluruhan kegiatan pelaksanaan program  

kepada kepala Lembaga Administrasi Negara. 
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BAB  VII 

E  V  A  L  U  A  S  I 

 

 

Evaluasi terhadap program Diklatpim Tingkat I dilakukan melalui 

penilaian terhadap peserta,  penyelengara, widyaiswara   dan pasca diklat. 

A.  Evaluasi  Terhadap  Peserta 

Penilaian terhadap peserta meliputi 2 (dua) aspek yaitu : 

1. Aspek sikap dan perilaku kepemimpinan dengan bobot 50 % 

2. Aspek akademik/penguasaan materi dengan bobot 50% 

Nilai terendah adalah 0 (nol), sedangkan nilai tertinggi adalah 100  (seratus). 

 

1. Aspek Sikap dan Perilaku Kepemimpinan 

Unsur yang dinilai adalah sebagai berikut: 

a. Kedisiplinan………………………………       15 % 

b. Kepemimpinan…………………………...       15 % 

c. Kerjasama…………………………………       10 % 

d. Prakarsa…………………………………..       10 % 

Indikator yang dinilai dari masing-masing unsur aspek sikap dan perilaku  

kepemimpinan adalah sebagai berikut : 

 

a) Kedisiplinan 

Kedisiplinan adalah ketaatan dan kepatuhan peserta terhadap 

seluruh ketentuan yang diterapkan oleh penyelenggara.  

Indikator  kedisiplinan adalah : 

(1) Keterampilan berpakaian; 

(2) Ketepatan hadr dalam setiap kegiatan Diklat; 

(3) Kesungguhan mengikuti setiap kegiatan; 

(4) Kejujuran dalam melaksanakan tugas. 

Pengamatan dan penilaian disiplin menggunakan formulir I. 
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b) Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kemampuan memikul tanggung jawab tugas 

pokok pemerintahan dan pembangunan dengan indikator sebagai 

berikut : 

(1) Visioner; 

(2) Konsistensi dalam bersikap; 

(3) Ketepatan dalam pengambilan keputusan; 

(4) Tanggap terhadap perubahan; 

(5) Demokratis; 

(6) Komitmen terhadap pendayagunaan dan Pemberdayaan sumber   

daya. 

Pengamatan dan penilaian kepemimpinan   menggunakan Formulir 2. 

 

c) Kerjasama  

Kerja sama adalah kemampuan untuk berkoordinasi dalam 

menyelesaikan tugas secara bersama, serta mampu meyakinkan dan 

mempertemukan berbagai gagasan. Indikator  kerjasama adalah: 

(1) Menyelesaikan tugas secara bersama dengan peserta lain 

melalui musyawarah untuk mufakat; 

(2) Membina keutuhan dan kekompakan kelompok; 

(3) Tidak mendikte atau mendominasi kelompok; 

(4) Mau menerima pendapat orang lain. 

Pengamatan dan penilaian kerjasama   menggunakan Fomulir  3. 

 

d) Prakarsa 

Prakarsa adalah kemampuan untuk mengajukan  gagasan yang 

bermanfaat bagi kepentingan     kelompok atau kepentingan  yang  

lebih  luas. 

Indikator  prakarsa  adalah : 

(1) Membantu membuat iklim Diklat yang  menggairahkan;   

(2) Mampu mengemukakan kritik dan saran demi kelancaran Diklat ; 
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(3) Aktif  mengajukan pertanyaan  yang relevan; 

(4) Mampu mengendalikan diri, waktu, situasi, dan 

lingkungan.Pengamatan dan penilaian prakarsa  mengunakan 

Formulir 4. 

 

Penilaian terhadap sikap dan perilaku kepemimpinan  peserta 

dilakukan berdasarkan pengamatan yang cermat oleh widyaiswara, 

penyelenggara, pembimbing, pendamping, pengamat dan  pihak  lain 

yang  secara fungsional  bertanggung jawab dalam proses belajar 

mengajar selama Diklat berlangsung baik kegiatan didalam maupun 

diluar kelas, meliputi ; 

(1) Kegiatan belajar dikelas; 

(2) Kegiatan harian di asrama; 

(3) Diskusi,penyusunan kertas kerja/tugas-tugas dan seminar 

(4) Olah raga dan kegiatajn ekstra kurikuler lainnya; 

(5) Observasi lapangan (OL). 

 

2. Aspek Akademis/Penguasaan Materi. 

Unsur – unsur yang dinilai mengenai penguasaan materi  dan bobotnya 

adalah sebagai berikut : 

a. Hasil ujian untuk tiap kajian = 15% 

b. KKA  dan  Onservasi Lapangan = 20% 

c. KTP 2 = 15% 

                                           Jumlah = 50% 

 

Nilai aspek akademis/penguasaan materi merupakan nilai dari ujian akhir 

untuk setiap kajian, Kertas Kerja Angkatan (KKA) dan observasi 

Lapangan, Karya Tulis Prestasi Perorangan (KTP2) dengan ketentuan : 

 

a. Ujian Akhir 
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Ujian akhir terutama difokuskan pada aspek kemampuan kognitif dan 

bersifat komprehensip, dilakukan setelah setiap kajian dalam 

kurikulum Diklatpim Tingkat I diberikan.  

Pembuatan soal, penyelenggaraan ujian, koreksi dan penilaiannya 

dilakukan di bawah koordinasi Deputi Bidang Diklat SPIMNAS. 

 

b. Penilaian terhadap kualitas dan penguasan materi KTP2.KTP2 

adalah karya tulis yang disusun oleh setiap peserta berupa rencana 

kerja peningkatan kinerja yang akan di capai setelah peserta kembali 

ke unit kerjanya masing-masing. 

Nilai KTP2 diberikan oleh Widyaiswara dan atau pembimbim pada 

saat pendalaman dan penyajian dalam seminar yang meliputi 

indikator sebagai berikut : 

1) Kualitas KTP2, terdiri dari : 

(a) Identifikasi masalah; 

(b) Analisis masalah; 

(c) Pemecahan masalah; 

(d) Sistematika penyajian; 

2) Kualitas presentasi terdiri dari : 

a) Efektifitas tehnik presentasi; 

b) Penguasaan materi. 

Penilaian KTP2 menggunakan Formulir 5. 

 

c. Penilaian terhadap penguasaan Materi KKA 

KKA adalah Kertas Kerja yang disusun oleh peserta diklat pada akhir 

program dengan fokus bahasan sesuai tema Diklatpim Tingkat I. 

Nilai KKA diberikan oleh Widyaiswara pemandu diskusi, penyusunan, 

dan atau nara sumber pada Waktu diskusi,  penyusunan, dan 

seminar KKA yang meliputi indikator sebagai berikut ; 

1) Kesungguhan dalam presentasi; 

2) Kualitas/hasil pemikiran; 
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3) Keefektifan menyampaikan pertanyaan, jawaban dan atau 

tanggapan 

Penilaian KKA menggunakan formulir 6. 

 

3. Kualifikasi Kelulusan  

Kualifikasi kelulusan peserta ditetapkan sebagai berikut: 

1) Lulus Sangat Memuaskan (skor : 92.5 – 100) 

2) Lulus memuaskan (skor : 85.0 – 92.4) 

3) Lulus baik sekali (skor : 77.5 – 84.9) 

4) Lulus baik (skor : 70.0 – 77.4) 

5) Tidak lulus (skor : dibawah 70.0) 

Apabila nilai rata – rata akhir yang dicapai peserta kurang dari 70 (tujuh 

puluh) dinyatakan tidak lulus. Ketidak hadiran  peserta     

Melebihi 5% dari keseluruhan jumlah jam pelajaran (dari sejak 

pembukaan sampai dengan penutupan) dinyatakan gugur. 

 

4. Tim Evaluasi  

Evaluasi terhadap peserta dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari : 

a. Tim evaluasi aspek sikap dan perilaku, adalah para penanggung 

jawab dalam kegiatan proses belajar mengajar pada semuah mata 

Diklat yang diberikan di kelas, di asrama, diskusi, dan penyusunan 

kertas kerja/tugas – tugas.  

b. Tim evaluasi  aspek akademis/penguasaan materi adalah para 

penanggung jawab dalam kegiatan penyusunan KTP2 dan KKA serta 

ujian akhir. 

c. Tim evaluasi akhir untuk menentukan kelulusan dan kualifikasi 

kelulusan adalah : 

1) Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai Ketua; 

2) Deputi Bidang Diklat SPIMNAS sebagai Wakil Ketua ; 

3) Kapusdiklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan sebagai  

Sekretaris;  

4) Seluruh widyaiswara Diklatpim Tingkat I sebagai anggota.               
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B. Evaluasi terhadap Widyaiswara 

Aspek yang dinilai dari Widyaiswara  adalah sebagai berikut : 

1) Pencapaian tujuan instruksional; 

2) Sistematika penyajian;  

3) Kemampuan menyajikan/memfasilitasi sesuai program Diklat; 

4) Ketepatan waktu, kehadiran dan cara menyajikan; 

5) Penggunaan metode dan sarana Diklat; 

6) Sikap dan perilaku  

7) Cara menjawab pertanyaan dari peserta; 

8) Penggunaan bahasa; 

9) Pemberian motivasi kepada peserta; 

10) Penguasaan materi; 

11) Kerapihan berpakaian; 

12) Kerjasama antar Widyaiswara. 

 

Penilaian terhadap Widyaiswara dilakukan oleh peserta dan  penyelenggara 

Diklat. Hasilnya diolah dan disampaikan oleh penyelenggara kepada Kepala 

LAN dan kepada setiap Widyaiswara sebagai masukan yang bersangkutan 

untuk peningkatan kualitas masing–masing Widyaiswara pada masa yang 

akan datang. Evaluasi Widyaiswara menggunakan Formulir 7. 

 

C. Evaluasi Terhadap Kinerja Penyelenggara  

Aspek yang dinilai terhadap kinerja penyelenggara antara lain sebagai  

berikut : 

1) Efektifitas penyelenggaraan; 

2) Kesiapan dan ketersediaan sarana Diklat 
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3) Kesesuaian perencanaan Diklat dengan pelaksanaan; 

4) Kebersihan kelas, asrama, kafetaria, toilet dan lain –lain; 

5) Ketersediaan dan  kelengkapan bahan Diklat; 

6) Ketersediaan fasilitas olah raga, kesehatan, dan ibadah; 

7) Pelayanan terhadap peserta dan Widyaiswara; 

8) Administrasi pasca Diklat. 

 

Penilaian terhadap penyelenggara dilakukan oleh widyaiswara dan peserta. 

Hasilnya diolah dan disimpulkan oleh penyelenggara sebagai bahan 

masukan untuk penyempurnaan program Diklat yang akan datang, dan 

disampaikan kepada Kepala LAN, paling lambat 3 minggu setelah 

pelaksanaan Diklatpim ini selesai. 

D. Evaluasi dan Pelaporan  Pasca Diklat     

Setelah penyelenggaraan Diklat berakhir, dilakukan evaluasi pasca Diklat 

secara berkala oleh penyelenggara terhadap : 

1. Administrasi  Diklat; 

2. Sejauh mana penatausahaan Diklat telah dilaksanakan dengan baik; 

3. Tersusunnya seluruh dokumen dan bahan – bahan  Diklat dengan baik; 

4. Pendayagunaan alumni; 

5. Sejauhmana para alumni mampu menerapkan pengetahuan dan 

kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas perkerjaan dalam 

jabatan yang dipangkunya; 

6. Sejauhmana para alumni didayagunakan potensinya  dalam jabatan 

struktural. 

Hasil evaluasi pasca diklat disampaikan kepada Kepala LAN. 
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BAB VIII 

SERTIFIKASI DAN PENGHARGAAN 

 

 

1. Kepada peserta Diklatpim Tingkat I yang telah  menyelesaikan 

keseluruhan program dengan baik dinyatakan lulus dan diberikan Surat 

Tanda Tamat Pendidikan  dan Pelatihan (STTPP). 

2. Jenis dan bentuk serta ukuran Surat Tanda Tamat Pendidikan dan 

Pelatihan (STTPP) ditetapkan oleh  kepala  lembaga   Administrasi 

Negara. 

3. Penghargaan dapat pula diberikan kepada peserta dan widyaiswara. 

4. STTPP Diklatpim Tingkat I ditandatangani oleh kepala Lembaga 

Administrasi Negara.                
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