
       

  

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 
 

SALINAN 

 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 

NOMOR KEP-009/PP/2004 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN 

FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 

 

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,   

 

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis 

dan fungsional di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 

perlu disusun Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis 

dan Fungsional di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan 

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan 

Fungsional di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 

55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3547); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4194); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan 

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4019); 

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;  
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  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004; 

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002 tentang 

Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 

Tahun 2004; 

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 

Keuangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 302/KMK.01/2004; 

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Departemen Keuangan; 

11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 578/KM.1/2001 

tentang Uraian Jabatan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Departemen Keuangan; 

12. Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 

342A/IX/6/4/1995 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendidikan 

dan Pelatihan Teknis; 

13. Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 

343A/IX/6/4/1995 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendidikan 

dan Pelatihan Fungsional; 

14. Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 280/IX/6/4/1996 

tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum, Garis-Garis Besar Program 

Pengajaran, dan Bahan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Diklat Teknis dan 

Diklat Fungsional; 

15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan 

dan Latihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 

16. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara  Nomor 43/KEP/2001 

tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil; 

17. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan nomor 

164/PP/2002 tentang Validasi Program Pendidikan dan Pelatihan di 

lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; 

18. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan nomor 

024/PP/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan 

Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; 

19. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan nomor 

358/PP/2003 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis 

dan Fungsional di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; 

20. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan nomor 

363/PP/2003 tentang Bentuk, Format, dan Penatausahaan Surat 

Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan; 
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Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor 

017/BP/2000 tentang Panduan Pengelolaan Diklat dan Panduan 

Pengelolaan Program Diploma; 

2. Surat Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor S-

648/PP.1/2001 tentang Penamaan DTSD; 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL DI 

LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 

Dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini, yang 

dimaksud dengan: 

 

1. Diklat Teknis adalah diklat yang dilaksanakan untuk memberikan ketrampilan 

dan/atau penguasaan pengetahuan teknis tertentu bagi PNS sehingga mampu 

mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya; 

 

2. Diklat Fungsional adalah diklat yang dilaksanakan untuk memberikan bekal 

pengetahuan keahlian dan/atau ketrampilan fungsional tertentu yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional sehingga 

lulusannya mampu mencapai persyaratan kompetensi sesuai dengan jenis dan 

jenjang jabatan fungsional masing-masing; 

 

3. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS 

berupa wawasan, pengetahuan, keahlian/keterampilan, dan sikap perilaku 

yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas/jabatannya;  

 

4. Kompetensi Umum adalah kemampuan dan karakteristik PNS yang berupa 

pengetahuan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan 

tugas/jabatannya; 

 

5. Kompetensi Khusus (Teknis) adalah kemampuan dan karakteristik PNS yang 

berupa keahlian/keterampilan dalam bidang teknis tertentu untuk 

melaksanakan tugas/jabatannya;  

 

6. Standar Kompetensi Jabatan adalah suatu ukuran yang ditetapkan bagi 

seorang PNS dalam hal penguasaan seperangkat kemampuan, baik berupa 

ketrampilan/keahlian, pengetahuan, dan perilaku, agar dapat dianggap layak 

untuk menduduki suatu jabatan teknis/fungsional, sesuai dengan bidang tugas 

dan jenjang pendidikannya. Kemampuan tersebut meliputi penguasaan proses 

pelaksanaan tugas pokok yang didasarkan atas keahlian/ketrampilannya serta 

bersifat mandiri; 
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7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin 

suatu satuan organisasi negara. 

 

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 

jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang 

dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan 

tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan 

Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Ketrampilan; 

 

9. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional, 

yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utama Jabatan 

Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep 

dan teori, ilmu, dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian 

pengajaran dengan cara yang sistematis. Jabatan Fungsional Keahlian terdiri 

atas Jabatan Fungsional Keahlian Jenjang Utama, Madya, Muda, dan Pertama; 

 

10. Jabatan Fungsional Keahlian Jenjang Utama adalah jenjang jabatan fungsional 

keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang 

mensyaratkan  kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan 

mulai dari Pembina Utama Madya (golongan ruang IV/d) sampai dengan 

Pembina Utama (golongan ruang IV/e); 

 

11. Jabatan Fungsional Keahlian Jenjang Madya adalah jenjang jabatan 

fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral 

yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan 

mulai dari Pembina (golongan ruang IV/a) sampai dengan Pembina Utama 

Muda (golongan ruang IV/c); 

 

12. Jabatan Fungsional Keahlian Jenjang Muda adalah jenjang jabatan fungsional 

keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang 

mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan 

mulai dari Penata (golongan ruang III/c) sampai dengan Penata Tingkat I 

(golongan ruang III/d); 

 

13. Jabatan Fungsional Keahlian Jenjang Pertama adalah jenjang jabatan 

fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang 

mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai 

dari Penata Muda (golongan ruang III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat 

I (golongan ruang III/b); 

 

14. Kualifikasi profesional adalah kualifikasi yang bersifat keahlian yang 

didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang 

berkelanjutan secara sistematis (pendidikan formal serendah-rendahnya 

sarjana strata-1) yang pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan dan penerapan konsep, teori, 

metode operasional, ilmu, dan seni untuk pemecahan masalah yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas, serta memberikan pengajarannya, 

dan terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya. 

 



       

  

Keputusan Kepala BPPK 

Nomor Kep-009/PP/2004 

Tanggal 6 Agustus 2004  

-5- 

 

15. Jabatan Fungsional Ketrampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi 

atau penunjang profesional, yang pelaksanaan tugas dan fungsinya 

mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu 

pengetahuan atau lebih. Tugas utama Jabatan Fungsional Ketrampilan 

meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep 

dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian 

pengajaran di tingkat pendidikan tertentu. Jabatan Fungsional Ketrampilan 

terdiri atas Jabatan Fungsional Ketrampilan Jenjang Penyelia, Pelaksana 

Lanjutan, Pelaksana, dan Pelaksana Pemula; 

 

16. Jabatan Fungsional Ketrampilan Jenjang Penyelia adalah jenjang jabatan 

fungsional ketrampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, 

pengawas, dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat di 

bawahnya, yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis 

operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan 

kepangkatan mulai dari Penata (golongan ruang III/c) sampai dengan Penata 

Tingkat I (golongan ruang III/d); 

 

17. Jabatan Fungsional Ketrampilan Jenjang Pelaksana Lanjutan adalah jenjang 

jabatan fungsional ketrampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai 

pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman 

teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu 

pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda (golongan 

ruang III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (golongan ruang III/b); 

 

18. Jabatan Fungsional Ketrampilan Jenjang Pelaksana adalah jenjang jabatan 

fungsional ketrampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana 

dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang 

yang didasari suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan 

mulai dari Pengatur Muda Tingkat I (golongan ruang II/b) sampai dengan 

Pengatur Tingkat I (golongan ruang II/d); 

 

19. Jabatan Fungsional Ketrampilan Jenjang Pelaksana Pemula adalah jenjang 

jabatan fungsional ketrampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai 

pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional 

penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan 

kepangkatan Pengatur Muda (golongan ruang II/a); 

 

20. Kualifikasi teknisi atau penunjang profesional adalah kualifikasi yang bersifat 

ketrampilan, yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari 

pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis (pendidikan formal serendah-

rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan 

setinggi-tingginya Diploma III), yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan 

teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode 

operasional dari suatu bidang profesi berdasarkan prosedur standar 

operasional serta melatihkannya, dan terikat pada etika profesi yang 

ditetapkan oleh ikatan profesinya. 

 

21. Peserta diklat adalah PNS yang ditugaskan atau ditetapkan oleh pimpinan 

instansi atau pejabat pembina kepegawaian untuk mengikuti diklat dalam 

rangka meningkatkan kompetensi dan/atau memenuhi kompetensi jabatan 

yang dipersyaratkan; 
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22. Kurikulum adalah susunan mata pelajaran dalam diklat beserta uraiannya, 

yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

peserta diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran diklat; 

 

23. Metode pembelajaran diklat adalah metode yang digunakan dalam proses 

interaksi antara peserta diklat dengan pengajar dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar; 

 

24. Diklat jarak jauh adalah diklat yang pesertanya terpisah dari pengajar dan 

pelaksanaannya melalui proses belajar mandiri dan tutorial serta 

menggunakan teknologi komunikasi, informasi, dan media lain; 

 

25. Tenaga kediklatan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan diklat;   

 

26. Pengajar adalah tenaga kediklatan yang berkualifikasi sebagai widyaiswara, 

widyaiswara luar biasa, tutor, instruktur, fasilitator, atau dosen yang 

berpartisipasi dalam menyelenggarakan diklat;   

 

27. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh 

pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk 

mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga diklat pemerintah; 

 

28. Tenaga kediklatan lainnya adalah pejabat atau seseorang yang bukan 

widyaiswara dan bukan pengelola lembaga diklat pemerintah, tetapi karena 

kemampuan atau kedudukannya diikutsertakan dalam kegiatan pencapaian 

tujuan diklat; 

 

29. Validasi diklat adalah pengesahan terhadap penyelenggaraan diklat 

berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga diklat yang diselenggarakan 

relevan dengan kompetensi jabatan/pekerjaan, serta memberi manfaat bagi 

pengguna; 

 

30. Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) adalah surat 

pernyataan otentik yang menerangkan bahwa pemiliknya telah menyelesaikan 

keseluruhan proses belajar mengajar atau mengelola atau mendidik dan 

melatih dalam pendidikan dan pelatihan dan dinyatakan lulus atau berhasil 

dengan baik; 

 

31. Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi pada Departemen, 

Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga 

Tertinggi/Tinggi Negara, dan Perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas 

untuk mengelola atau menyelenggarakan diklat; 

 

32. Pengelola atau Penyelenggara Lembaga Diklat Pemerintah adalah PNS yang 

bertugas pada lembaga diklat instansi pemerintah yang secara fungsional 

bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, 

memonitor, dan mengevaluasi diklat, serta mengembangkan kapasitas 

kelembagaan, jenis diklat, SDM penyelenggara diklat dan widyaiswara, baik 

secara individual maupun bekerja sama dengan lembaga diklat lainnya; 
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33. Akreditasi lembaga diklat PNS adalah penilaian tingkat kelayakan suatu 

lembaga diklat dalam menyelenggarakan jenis dan jenjang diklat tertentu; 

 

34. Lembaga diklat pemerintah yang terakreditasi adalah unit penyelenggara 

diklat pemerintah yang mendapatkan pengakuan tertulis secara formal 

(sertifikasi) dari Instansi Pembina untuk menyelenggarakan diklat; 

 

35. Sertifikasi adalah pernyataan tertulis tentang kewenangan lembaga diklat 

untuk menyelenggarakan jenis dan jenjang diklat tertentu yang dinyatakan 

dalam Surat Keputusan Instansi Pembina; 

 

36. Penyelenggaraan atau pengelolaan diklat adalah proses kegiatan berupa 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan 

evaluasi diklat guna meningkatkan kompetensi/kemampuan PNS dalam suatu 

tugas/jabatan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan 

secara efektif dan efisien; 

  

37. Pembinaan diklat adalah kegiatan yang dilakukan agar penyelenggaraan diklat 

dan capaian kinerja diklat sesuai dengan standar kualitas dan sasaran yang 

ditetapkan; 

 

38. Instansi Pembina Diklat, yang selanjutnya disebut Instansi Pembina, adalah 

Lembaga Administrasi Negara, yang secara fungsional bertanggung jawab 

atas pengaturan, koordinasi, dan terjaganya kualitas dan produktivitas 

penyelenggaraan diklat; 

 

39. Pemantauan atau pengendalian diklat adalah kegiatan yang dilakukan dalam 

rangka menjamin keserasian antara diklat dengan standar kompetensi jabatan 

PNS, serta optimalisasi pemanfaatan lulusannya;  

 

40. Instansi Pengendali Diklat, yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali, 

adalah Badan Kepegawaian Negara, yang secara fungsional bertanggung 

jawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta 

pengendalian pemanfaatan lulusan diklat; 

 

41. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri Keuangan, yang merupakan 

Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Departemen Keuangan; 

 

42. Instansi Teknis adalah unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan 

yang tugas dan fungsinya adalah mengelola dan mengerjakan suatu bidang 

kegiatan teknis tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 

43. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah unit eselon I di lingkungan 

Departemen Keuangan yang bertanggung jawab atas pembinaan jabatan 

fungsional di lingkungan Departemen Keuangan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 
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BAB II 

ARAH, DASAR PEMIKIRAN, FUNGSI, TUJUAN, DAN SASARAN 

PENYELENGGARAAN DIKLAT  

 

Pasal 2 

 

Penyelenggaraan diklat diarahkan untuk: 

1. meningkatkan sikap dan semangat pengabdian PNS yang berorientasi pada 

kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air;  

2. meningkatkan kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinan PNS;  

3. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelaksanaan tugas PNS yang 

dilakukan dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan 

lingkungan kerja dan organisasinya.  

 

Pasal 3 

 

Dasar pemikiran penyelenggaraan diklat adalah bahwa: 

1. diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan PNS;  

2. diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karir PNS;  

3. penyelenggaraan diklat meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 

dan pelaporan diklat;  

4. diklat diarahkan untuk mempersiapkan PNS agar memenuhi persyaratan 

jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi, termasuk pengadaan kader 

pimpinan dan staf.  

 

Pasal 4 

 

Diklat memiliki dua fungsi yaitu fungsi pendidikan dan fungsi pelatihan yang 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

 

Pasal 5 

 

Tujuan penyelenggaraan diklat adalah untuk: 

1. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat 

melaksanakan tugas/jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian 

dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;  

2. menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat 

persatuan dan kesatuan bangsa;  

3. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada 

pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;  

4. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan 

tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya 

kepemerintahan yang baik.  

 

Pasal 6 

 

Sasaran penyelenggaraan diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki 

kompetensi sesuai dengan persyaratan tugas/jabatan masing-masing. 
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BAB III 

KOMPETENSI DAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN 

 

Pasal 7 

 

(1) Kompetensi PNS terdiri atas Kompetensi Umum dan Kompetensi Khusus. 

 

(2) Untuk mengukur tingkat kompetensi umum dan khusus sebagaimana tersebut 

pada ayat (1) dibuat Standar Kompetensi Jabatan. 

 

(3) Ketentuan tentang standar kompetensi jabatan diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

 

BAB IV 

DIKLAT TEKNIS 

 

Pasal 8 

  
(1) Diklat Teknis merupakan salah satu jenis Diklat Dalam Jabatan PNS dan 

menjadi bagian integral dari sistem pembinaan karir PNS.  

 

(2) Penyelenggaraan Diklat Teknis terkait dengan pola karir PNS dalam Jabatan 

Struktural maupun Jabatan Fungsional. 

 

(3) Diklat Teknis terdiri atas: 

 

a. Diklat Teknis Substantif (DTS), yang diselenggarakan untuk memberikan 

ketrampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis tertentu yang 

berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas pokok tiap-tiap unit 

eselon I di lingkungan Departemen Keuangan sesuai dengan kompetensi 

jabatannya; 

 

b. Diklat Teknis Umum (DTU), yang diselenggarakan untuk memberikan 

ketrampilan dan/atau penguasaan pengetahuan di bidang pelayanan teknis 

umum (administrasi dan manajemen) dalam menunjang tugas pokok tiap-

tiap unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan sesuai dengan 

kompetensi jabatannya. 

 

(4) Diklat Teknis Substanstif  terdiri atas: 

 

a. Diklat Teknis Substantif Dasar (DTSD), yang diselenggarakan untuk 

memberikan ketrampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis dasar 

yang merupakan tugas pokok tiap-tiap unit eselon I di lingkungan 

Departemen Keuangan; 

 

b. Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS), yang diselenggarakan untuk 

memberikan peningkatan ketrampilan dan/atau penguasaan pengetahuan 

teknis khusus (spesialis) yang merupakan tugas pokok yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

 

(5) Diklat Teknis dilaksanakan agar PNS mampu mencapai kualifikasi 

profesional atau kualifikasi teknisi (penunjang profesional). 
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(6) Diklat Teknis dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang 

dengan memperhatikan jenjang dan jenis tugas/jabatan PNS, baik jabatan 

struktural maupun jabatan fungsional. 

 

(7) Diklat Teknis berjenjang bertujuan untuk memberikan ketrampilan dan/atau 

penguasaan pengetahuan teknis kepada PNS untuk menduduki jenjang 

tugas/jabatan yang lebih tinggi. 

 

(8) Diklat Teknis tidak berjenjang bertujuan untuk memberikan ketrampilan 

dan/atau penguasaan pengetahuan teknis kepada PNS untuk memantapkan 

pelaksanaan tugas. 

 

(9) Jenis dan jenjang Diklat Teknis ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan berdasarkan usulan unit eselon I di lingkungan 

Departemen Keuangan, dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh 

Instansi Pembina. 

 

Pasal 9 

 

(1) DTSD berjenjang dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan/atau 

ketrampilan kepada PNS dalam melaksanakan tugas teknis substantif dasar 

yang lebih komprehensif.  

 

(2) DTSD berjenjang terdiri dari: 

 

a. DTSD Tingkat Madya, yang diselenggarakan untuk mencapai persyaratan 

kompetensi teknis tingkat tinggi (kualifikasi profesional), dan 

mensyaratkan bahwa peserta diklat adalah PNS golongan III/d sampai 

dengan golongan IV/a; 

 

b. DTSD Tingkat Lanjutan, yang diselenggarakan untuk mencapai 

persyaratan kompetensi teknis tingkat lanjutan (kualifikasi profesional), 

dan mensyaratkan bahwa peserta diklat adalah PNS golongan III/a sampai 

dengan golongan III/c; 

 

c. DTSD Tingkat Pemula, yang diselenggarakan untuk mencapai persyaratan 

kompetensi teknis tingkat dasar (kualifikasi teknisi atau penunjang 

profesional), dan mensyaratkan bahwa peserta diklat adalah PNS golongan 

II/a sampai dengan golongan II/d; 

 

(3) DTSD tidak berjenjang dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan 

dan/atau ketrampilan dasar kepada PNS dalam rangka memantapkan 

pelaksanaan tugas. 

 

Pasal 10 

 

(1) DTSS berjenjang dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan/atau 

ketrampilan kepada PNS dalam melaksanakan tugas teknis substantif 

spesialisasi yang lebih komprehensif. 
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(2) DTSS berjenjang terdiri dari: 

 

a. DTSS Tingkat Utama, yang diselenggarakan untuk mencapai persyaratan 

kompetensi teknis tingkat tertinggi (kualifikasi profesional), dan 

mensyaratkan bahwa peserta diklat adalah PNS golongan IV/b sampai 

dengan golongan IV/c; 

 

b. DTSS Tingkat Madya, yang diselenggarakan untuk mencapai persyaratan 

kompetensi teknis tingkat tinggi (kualifikasi profesional), dan 

mensyaratkan bahwa peserta diklat adalah PNS golongan III/d sampai 

dengan golongan IV/a; 

 

c. DTSS Tingkat Muda, yang diselenggarakan untuk mencapai persyaratan 

kompetensi teknis tingkat lanjutan (kualifikasi profesional), dan 

mensyaratkan bahwa peserta diklat adalah PNS golongan III/a sampai 

dengan golongan III/c; 

 

d. DTSS Tingkat Pertama, yang diselenggarakan untuk mencapai persyaratan 

kompetensi teknis tingkat dasar (kualifikasi teknisi atau penunjang 

profesional), dan mensyaratkan bahwa peserta diklat adalah PNS golongan 

II/a sampai dengan golongan II/d. 

 

(3) DTSS tidak berjenjang dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan/atau 

ketrampilan substantif spesialisasi kepada PNS dalam rangka memantapkan 

pelaksanaan tugas. 

 

Pasal 11 

 

(1) DTU berjenjang dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan/atau 

ketrampilan kepada PNS dalam melaksanakan tugas umum (administrasi dan 

manajemen) yang lebih komprehensif. 

  

(2) DTU berjenjang terdiri dari: 

 

a. DTU Tingkat Lanjutan, yang diselenggarakan untuk mencapai persyaratan 

kompetensi teknis umum tingkat lanjutan (kualifikasi profesional), dan 

mensyaratkan bahwa peserta diklat adalah PNS golongan III/a sampai 

dengan golongan III/c; 

 

b. DTU Tingkat Pemula, yang diselenggarakan untuk mencapai persyaratan 

kompetensi teknis umum tingkat dasar (kualifikasi teknisi atau penunjang 

profesional), dan mensyaratkan bahwa peserta diklat adalah PNS golongan 

II/a sampai dengan golongan II/d; 

 

(3) DTU tidak berjenjang dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan/atau 

ketrampilan umum kepada PNS dalam rangka memantapkan pelaksanaan 

tugas. 
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BAB V 

DIKLAT FUNGSIONAL 

 

Pasal 12 

 

(1) Diklat Fungsional merupakan salah satu jenis Diklat Dalam Jabatan PNS dan 

menjadi bagian integral dari sistem pembinaan karir PNS. 

 

(2) Penyelenggaraan Diklat Fungsional terkait dengan pola karir PNS dalam 

jabatan fungsional, baik Jabatan Fungsional Keahlian maupun Jabatan 

Fungsional Ketrampilan.  

 

(3) Diklat Fungsional terdiri atas: 

 

a. Diklat Fungsional Keahlian, yang diselenggarakan untuk memberikan 

pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu yang berhubungan langsung 

dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan; 

 

b. Diklat Fungsional Ketrampilan, yang diselenggarakan untuk memberikan 

pengetahuan dan ketrampilan fungsional tertentu yang berhubungan 

langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional ketrampilan yang 

bersangkutan; 

 

(4) Diklat Fungsional dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang 

dengan memperhatikan jenjang dan jenis jabatan fungsional PNS. 

 

(5) Diklat Fungsional berjenjang dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan 

dan/atau ketrampilan kepada pejabat fungsional dalam menduduki jenjang 

jabatan fungsional yang lebih tinggi. 

 

(6) Diklat Fungsional tidak berjenjang dimaksudkan untuk memberikan 

pengetahuan dan/atau ketrampilan kepada pejabat fungsional untuk 

memantapkan pelaksanaan tugas. 

 

(7) Jenis dan jenjang Diklat Fungsional ditetapkan oleh Kepala BPPK 

berdasarkan usulan unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan, dengan 

mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. 

 

Pasal 13 

 

(1) Diklat Fungsional Keahlian diperuntukkan bagi PNS yang akan atau telah 

menduduki jabatan fungsional keahlian tertentu sehingga memiliki kualifikasi 

profesional.  

 

(2) Diklat Fungsional Keahlian dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak 

berjenjang dengan memperhatikan jenjang dan jenis jabatan fungsional 

keahlian PNS.  

 

(3) Diklat Fungsional Keahlian berjenjang dimaksudkan untuk memberikan 

pengetahuan dan/atau ketrampilan kepada pejabat fungsional dalam 

menduduki jenjang jabatan fungsional keahlian yang lebih tinggi. 
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(4) Diklat Fungsional Keahlian berjenjang terdiri dari: 

 

a. Diklat Fungsional Keahlian Tingkat Utama, yang diselenggarakan untuk 

mencapai persyaratan kompetensi Jabatan Fungsional Keahlian Jenjang 

Utama (kompetensi keahlian profesional tingkat tertinggi); 

 

b. Diklat Fungsional Keahlian Tingkat Madya, yang diselenggarakan untuk 

mencapai persyaratan kompetensi Jabatan Fungsional Keahlian Jenjang 

Madya (kompetensi keahlian profesional tingkat tinggi); 

 

c. Diklat Fungsional Keahlian Tingkat Muda, yang diselenggarakan untuk 

mencapai persyaratan kompetensi Jabatan Fungsional Keahlian Jenjang 

Muda (kompetensi keahlian profesional tingkat lanjutan); 

 

d. Diklat Fungsional Keahlian Tingkat Pertama, yang diselenggarakan untuk 

mencapai persyaratan kompetensi Jabatan Fungsional Keahlian Jenjang 

Pertama (kompetensi keahlian profesional tingkat dasar). 

 

(5) Diklat Fungsional Keahlian tidak berjenjang dimaksudkan untuk memberikan 

pengetahuan dan/atau ketrampilan kepada pejabat fungsional dalam rangka 

memantapkan pelaksanaan tugas. 

 

Pasal 14 

 

(1) Diklat Fungsional Ketrampilan diperuntukkan bagi PNS yang akan atau telah 

menduduki jabatan fungsional ketrampilan tertentu sehingga memiliki 

kualifikasi teknisi atau penunjang profesional.  

 

(2) Diklat Fungsional Ketrampilan dapat dilaksanakan secara berjenjang atau 

tidak berjenjang dengan memperhatikan jenjang dan jenis pekerjaan dalam 

jabatan fungsional ketrampilan PNS.  

 

(3) Diklat Fungsional Ketrampilan berjenjang dimaksudkan untuk memberikan 

pengetahuan dan/atau ketrampilan kepada pejabat fungsional dalam 

menduduki jenjang jabatan fungsional ketrampilan yang lebih tinggi.  

 

(4) Diklat Fungsional Ketrampilan terdiri dari: 

 

a. Diklat Fungsional Ketrampilan Tingkat Penyelia, yang diselenggarakan 

untuk mencapai persyaratan kompetensi Jabatan Fungsional Ketrampilan 

Jenjang Penyelia; 

 

b. Diklat Fungsional Ketrampilan Tingkat Pelaksana Lanjutan, yang 

diselenggarakan untuk mencapai persyaratan kompetensi Jabatan 

Fungsional Ketrampilan Jenjang Pelaksana Lanjutan; 

 

c. Diklat Fungsional Ketrampilan Tingkat Pelaksana, yang diselenggarakan 

untuk mencapai persyaratan kompetensi Jabatan Fungsional Ketrampilan 

Jenjang Pelaksana; 
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d. Diklat Fungsional Ketrampilan Tingkat Pelaksana Pemula, yang 

diselenggarakan untuk mencapai persyaratan kompetensi Jabatan 

Fungsional Ketrampilan Jenjang  Pelaksana Pemula. 

 

(5) Diklat Fungsional Ketrampilan tidak berjenjang dimaksudkan untuk 

memberikan pengetahuan dan/atau ketrampilan kepada pejabat fungsional 

dalam rangka memantapkan pelaksanaan tugas. 

 

BAB VI 

PESERTA DIKLAT  

 

Pasal 15  

 

(1) Peserta diklat teknis adalah PNS, terutama yang dipersiapkan untuk 

melaksanakan tugas teknis atau dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas 

teknis yang dibebankan kepadanya.  

 

(2) Diklat Teknis dapat diikuti oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional 

apabila keahlian dan/atau ketrampilan serta pengetahuan dalam diklat tersebut 

diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.  

 

(3) Peserta diklat fungsional adalah PNS yang dipersiapkan untuk atau telah 

menduduki jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional ketrampilan. 

 

(4) Diklat Fungsional dapat diikuti oleh pejabat struktural apabila keahlian 

dan/atau ketrampilan serta pengetahuan dalam diklat tersebut diperlukan 

dalam pelaksanaan tugas jabatannya.  

 

(5) Peserta diklat bersifat selektif dan merupakan penugasan dengan 

memperhatikan rencana pengembangan karir PNS yang bersangkutan.  

 

(6) Persyaratan umum bagi peserta diklat adalah: 

a. memiliki potensi untuk berkembang; 

b. memiliki motivasi yang tinggi untuk mengembangkan diri; 

c. mampu menjaga reputasi dan kredibilitas sebagai PNS; 

d. memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi; 

e. berprestasi dalam melaksanakan tugas; 

f. sehat jasmani dan rohani (dibuktikan dengan surat keterangan dokter); 

g. memenuhi diklat prasyarat atau lulus test persyaratan diklat yang 

dilaksanakan oleh lembaga diklat (apabila diklat tersebut mensyaratkan 

test sebelum mengikuti diklat); 

h. menduduki pangkat sekurang-kurangnya setingkat lebih rendah dari 

pangkat terendah untuk jabatan yang akan diduduki.  

i. mempunyai tingkat pendidikan serendah-rendahnya pendidikan sekolah 

menengah umum atau yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan diklat;  

j. sekurang-kurangnya 1 tahun dalam pangkat yang dimilikinya; 

k. diberikan tugas/jabatan yang memerlukan pengetahuan dan keahlian yang 

diperoleh melalui diklat; 

l. setiap unsur DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik. 

m. diusulkan oleh instansi pembinanya; 

n. memenuhi ketentuan administrasi. 
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(7) Persyaratan khusus bagi peserta diklat ditetapkan oleh Kepala Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berdasarkan usulan dari unit eselon I di 

lingkungan Departemen Keuangan.  

 

(8) Seleksi peserta diklat dilakukan oleh Tim Seleksi Peserta Diklat (TSPD) 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.  

 

(9) Jumlah peserta diklat untuk tiap kelas dan tiap angkatan adalah 25 (dua puluh 

lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang, kecuali ditentukan lain.  

 

(10) PNS yang telah memiliki keseluruhan dan/atau sebagian kompetensi dalam 

suatu jabatan struktural/fungsional tertentu dapat dibebaskan untuk tidak 

mengikuti secara keseluruhan dan/atau sebagian diklat dengan ditandai 

pemberian Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) 

berdasarkan pedoman diklat yang bersangkutan. 

 

(11) Ketentuan tentang pemberian SKPP sebagaimana dimaksud pada ayat 10 

diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Keuangan. 

 

BAB VII 

KURIKULUM DAN METODE PEMBELAJARAN DIKLAT 

 

Pasal 16  

 

(1) Kurikulum diklat disusun dengan mengacu pada standar kompetensi jabatan 

di lingkungan Departemen Keuangan, yang terdiri atas kompetensi umum dan 

kompetensi khusus, yang berhubungan dengan tugas pokok, pelayanan atau 

penunjang tugas pokok, dan perilaku sikap/holistik. 

 

(2) Kurikulum dalam setiap diklat harus memuat materi-materi yang berhubungan 

langsung dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi organisasi serta bersifat aplikatif. 

 

(3) Kurikulum Diklat Teknis disusun berdasarkan tujuan dan sasaran diklat 

dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan pelaksanaan tugas pokok 

organisasi. 

 

(4) Kurikulum Diklat Teknis Substantif menekankan pada peningkatan 

penguasaan pengetahuan dan/atau keahlian/ketrampilan teknis yang 

berhubungan dengan tugas pokok tiap-tiap unit eselon I di lingkungan 

Departemen Keuangan. 

 

(5) Kurikulum Diklat Teknis Umum menekankan pada peningkatan penguasaan 

pengetahuan dan/atau keahlian/ketrampilan teknis umum (administrasi dan 

manajemen) yang menunjang pelaksanaan tugas pokok tiap-tiap unit eselon I 

di lingkungan Departemen Keuangan. 

 

(6) Kurikulum Diklat Teknis disusun oleh Pusdiklat bersama dengan unit eselon I 

di lingkungan Departemen Keuangan selaku Instansi Teknis, dengan mengacu 

pada pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. 
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(7) Kurikulum Diklat Fungsional disusun berdasarkan tujuan dan sasaran diklat 

dengan memperhatikan kebutuhan keahlian dan/atau keterampilan dalam 

Jabatan Fungsional yang bersangkutan. 

 

(8) Kurikulum Diklat Fungsional menekankan pada peningkatan penguasaan 

pengetahuan dan/atau ketrampilan sesuai dengan keahlian/ketrampilan yang 

diperlukan di bidang masing-masing. 

 

(9) Kurikulum Diklat Fungsional disusun oleh Pusdiklat bersama dengan unit 

eselon I di lingkungan Departemen Keuangan selaku Instansi Pembina 

Jabatan Fungsional, dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh 

Instansi Pembina. 

 

(10) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap Pusdiklat setelah 

berkonsultasi dengan unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan, 

dengan melibatkan pengguna lulusan, penyelenggara, peserta, alumni, serta 

ahli (pakar) yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum diklat yang 

bersangkutan. 

 

(11) Perumusan kurikulum dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu perumusan 

standar kompetensi setiap pekerjaan, perumusan kurikulum setiap diklat, dan 

perumusan Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) untuk setiap mata 

pelajaran. 

 

(12) Penyusunan kurikulum harus mematuhi: 

  

a. Prinsip relevansi, artinya kurikulum harus mengandung relevansi 

internal, yang berarti bahwa dalam kurikulum perlu ada 

kesesuaian/konsistensi dan keterpaduan antarkomponen kurikulum 

(tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian) serta relevansi eksternal, 

yang berarti bahwa antarkomponen kurikulum harus relevan dengan 

tuntutan dan kebutuhan unit kerja; 

 

b. Prinsip fleksibilitas, artinya kurikulum hendaknya fleksibel demi 

penyesuaian dan penyempurnaan kurikulum itu sendiri. Kurikulum diklat 

perlu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya penyesuaian terhadap 

waktu, latar belakang, dan kemampuan warga belajar; 

 

c. Prinsip kontinuitas, artinya perkembangan dan proses belajar bagi warga 

belajar berlangsung secara berkesinambungan (tidak terputus-putus), 

sehingga perlu selalu ada koordinasi antara pengembang kurikulum 

dengan para praktisi di lapangan demi memenuhi kesinambungan 

kurikulum tersebut; 

 

d. Prinsip praktis, artinya berbagai keterbatasan kurikulum, seperti waktu, 

biaya, alat, dan personalia kurikulum perlu mempertimbangkan tingkat 

kepraktisannya dalam rangka implementasi kurikulum tersebut. 

Kurikulum bukan hanya harus ideal saja tetapi juga praktis; 
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e. Prinsip efektifitas, artinya kebijakan pengembangan kurikulum tidak 

dapat dipisahkan dari kebijakan pengembangan sistim pendidikan 

nasional secara umum, yaitu dalam hal tujuan pendidikan, isi pendidikan, 

pengalaman belajar, dan penilaian.  

 

(13) Kurikulum harus mampu berubah sesuai kebutuhan dan tuntutan kemajuan 

teknologi masyarakat dan bangsa sehingga harus dapat menjelaskan:  

a. apa yang harus diajarkan;  

b. mengapa diajarkan;  

c. bagaimana mengajarkannya; dan  

d. bagaimana cara mengetahui bahwa seseorang telah mempelajarinya. 

 

(14) Kurikulum memuat: 

 

a. Tujuan diklat, yaitu tingkat pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang 

ingin dicapai (harus dimiliki) oleh para lulusannya. 

1) Tujuan terdiri atas Tujuan Kurikuler Umum (TKU) dan Tujuan 

Kurikuler Khusus (TKK); 

2) Tujuan dirumuskan atas dasar Training Needs Analysis; 

3) Tujuan harus jelas, spesifik, dan sistematis; 

4) Tujuan telah merumuskan 3 aspek, yaitu: 

a) Kognitif, yaitu kemampuan untuk menggunakan konsep, prinsip, 

dan prosedur untuk memecahkan masalah dalam dunia kerja; 

b) Psikomotorik, yaitu kemampuan menggunakan konsep untuk 

melakukan tindakan;  

c) Afektif, yaitu kemampuan berpartisipasi menerapkan nilai-nilai 

yang telah dipelajari. 

5) Tujuan harus dapat dicapai sesuai ketentuan; 

6) Tujuan relevan dengan kebutuhan pengguna diklat; 

7) Jika ada beberapa tujuan dalam penyelenggaraan diklat tersebut maka 

harus ada keseimbangan antartujuan dan ada tingkat ketercapaian atas 

setiap tujuan tersebut; 

 

b. Materi (mata pelajaran) yang diajarkan dalam diklat. 

1) materi diklat sesuai dengan tujuan diklat (TKU dan TKK), GBPP,  

pokok bahasan dan subpokok bahasan, serta struktur program 

(proporsi waktu antara teori dan praktek atau antara penugasan dan 

praktek lapangan) 

2) materi mendukung pencapaian tujuan diklat; 

3) materi disajikan secara sistematis dan berurutan (sekuensial); 

4) materi sesuai dengan perkembangan terbaru; 

5) materi didukung referensi-referensi yang memadai; 

6) materi harus dalam bentuk modul/buku; 

 

c. Metode pembelajaran diklat, yang dapat bervariasi sesuai substansi 

pembelajaran, termasuk metode pembelajaran diklat yang bersifat spesifik; 

 

d. Alat bantu mengajar yang sesuai dengan metode pengajaran, termasuk alat 

bantu mengajar yang bersifat spesifik; 
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e. Instrumen evaluasi diklat yang sesuai dengan tujuan dan GBPP, yaitu: 

1) pre-test dan post-test untuk membandingkan pengetahuan peserta 

diklat sebelum dan setelah diklat; 

2) formatif test untuk mengetahui perkembangan pengetahuan peserta 

diklat selama mengikuti diklat; 

3) sumatif test untuk mengetahui hasil akhir kemajuan pengetahuan 

peserta diklat setelah mengikuti diklat; 

 

f. Kesesuaian waktu belajar mengajar. 

1) proporsi waktu antara praktek dan teori adalah 60 : 40; 

2) alokasi waktu penyelenggaraan diklat sesuai dengan materi;  

3) waktu belajar mengajar sesuai dengan GBPP. 

 

Pasal 17 

 

(1) Metode pembelajaran diklat disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran diklat 

untuk memenuhi kompetensi keahlian dan/atau ketrampilan dalam 

tugas/jabatan yang bersangkutan.  

 

(2) Metode pembelajaran diklat menggunakan cara pembelajaran bagi orang 

dewasa (andragogi) yang: 

a. sesuai dengan kebutuhan praktis dan pengembangan diri peserta; 

b. bersifat interaktif antara peserta dengan pengajar atau antarpeserta;  

c. berlangsung dalam suasana belajar yang menyenangkan, dinamis, dan 

fleksibel; dan 

d. disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

(3) Diklat dapat diselenggarakan secara klasikal dan/atau nonklasikal dengan 

metode yang dipilih dan diterapkan secara seimbang. 

 

(4) Penyelenggaraan diklat secara klasikal dilakukan dengan tatap muka 

(kuliah/ceramah di kelas).  

 

(5) Penyelenggaraan diklat secara nonklasikal dapat dilakukan dengan pelatihan 

di alam bebas, pelatihan di tempat kerja, atau pelatihan dengan sistem jarak 

jauh, dalam bentuk studi banding, praktek kerja lapangan (PKL), penulisan 

kertas kerja, seminar, diskusi, studi kasus, simulasi, bermain peran, dan/atau 

belajar dengan menggunakan media. 

 

(6) Diklat jarak jauh berfungsi untuk memberikan layanan diklat kepada peserta 

diklat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka. 

 

(7) Diklat jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk dan cakupan yang 

didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistim penilaian yang 

menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam 

pedoman diklat. 

 

(8) Ketentuan tentang penyelenggaraan diklat jarak jauh diatur lebih lanjut dalam 

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 
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BAB VIII 

JUMLAH JAM DIKLAT (JAMLAT) 
 

Pasal 18 
 

(1) Jumlah jamlat maksimum Diklat Teknis Substantif Dasar adalah: 

a. 150 jamlat untuk Diklat Teknis Substantif Dasar Tingkat Madya; 

b. 120 jamlat untuk Diklat Teknis Substantif Dasar Tingkat Lanjutan; 

c. 120 jamlat untuk Diklat Teknis Substantif Dasar Tingkat Pemula.  

 

(2) Jumlah jamlat maksimum Diklat Teknis Substantif Spesialisasi adalah: 

a. 180 jamlat untuk Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Tingkat Utama; 

b. 150 jamlat untuk Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Tingkat Madya; 

c. 120 jamlat untuk Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Tingkat Muda; 

d. 120 jamlat untuk Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Tingkat Pertama. 

 

(3) Jumlah jamlat maksimum Diklat Teknis Umum adalah: 

a. 120 jamlat untuk Diklat Teknis Umum Tingkat Lanjutan; 

b. 120 jamlat untuk Diklat Teknis Umum Tingkat Pemula. 

 

(4) Jumlah jamlat maksimum Diklat Fungsional Keahlian adalah: 

a. 180 jamlat untuk Diklat Fungsional Keahlian Tingkat Utama;  

b. 150 jamlat untuk Diklat Fungsional Keahlian Tingkat Madya; 

c. 120 jamlat untuk Diklat Fungsional Keahlian Tingkat Muda; 

d. 120 jamlat untuk Diklat Fungsional Keahlian Tingkat Pertama. 

 

(5) Jumlah jamlat maksimum Diklat Fungsional Ketrampilan adalah: 

a. 180 jamlat untuk Diklat Fungsional Ketrampilan Tingkat Penyelia; 

b. 150 jamlat untuk Diklat Fungsional Ketrampilan Tingkat Pelaksana 

Lanjutan; 

c. 120 jamlat untuk Diklat Fungsional Ketrampilan Tingkat Pelaksana; 

d. 120 jamlat untuk Diklat Fungsional Ketrampilan Tingkat Pelaksana 

Pemula. 

 

BAB IX 

TENAGA KEDIKLATAN 

 

Pasal 19 

 

(1) Tenaga kediklatan bertugas untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, 

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis guna menunjang 

penyelenggaraan diklat. 

 

(2) Tenaga kediklatan terdiri dari pengajar, pengelola lembaga diklat pemerintah, 

dan tenaga kediklatan lainnya. 

 

(3) Tenaga kediklatan berkewajiban untuk: 

a. menciptakan suasana diklat yang bermakna, menyenangkan, kreatif, 

dinamis, dan dialogis; 

b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu 

pendidikan; 
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c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga diklat, profesi, dan 

kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 

 

(4) Penyelenggara diklat berkewajiban untuk membina dan mengembangkan 

tenaga kediklatan. 

   

BAB X 

PENGAJAR DIKLAT 

 

Pasal 20 

 

(1) Pengajar diklat merupakan tenaga profesional yang bertugas untuk 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. 

 

(2) Pengajar diklat merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani, 

berpengalaman, berkualifikasi minimum dan bersertifikasi sesuai dengan 

jenjang kewenangan mengajar, memiliki keandalan kompetensi, dan 

seyogyanya merupakan praktisi, sehingga mampu memadukan berbagai 

kemampuan yang dimilikinya untuk mewujudkan tujuan diklat.  

 

(3) Pengajar harus: 

 

a. Menguasai landasan profesional diklat; 

 

b. Menguasai proses pembelajaran (mampu melaksanakan proses belajar 

mengajar), yang meliputi: 

 

1) Analisis materi pelajaran, yang berfungsi sebagai acuan untuk 

menyusun program pengajaran (penjabaran kurikulum), sehingga  

diperoleh proporsi keseimbangan konsep/topik yang akan disajikan 

dengan jumlah jam pelajaran, metode, dan sarana yang digunakan 

untuk kepentingan diklat dimaksud; 

 

2) Penyusunan program satuan pelajaran, untuk mempersiapkan tenaga 

pengajar dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar, agar: 

a) tujuan dan materi mengacu kepada kurikulum;  

b) proses belajar mengajar menunjang pembelajaran aktif dan 

mengacu kepada analisis sajian;  

c) terdapatnya keselarasan antara tujuan, materi, dan alat penilaian;  

d) memungkinkan dapat dilaksanakan. 

 

3) Perencanaan pembelajaran, sehingga widyaiswara dapat menyiapkan 

berbagai strategi atau pendekatan mengajar yang hendak diwujudkan 

dalam proses pembelajaran.  

 

4) Pelaksanaan pembelajaran, yang meliputi perumusan tujuan, 

penentuan strategi pengajaran, serta pemilihan dan pemanfaatan 

sumber belajar, sehingga dapat mengantarkan peserta mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 
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5) Penilaian hasil belajar (evaluasi), yang merupakan rangkaian kegiatan 

untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data proses dan 

hasil belajar yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, 

yang meliputi aspek tujuan dan aspek kegunaan, dalam bentuk 

evaluasi formatif, sumatif, diagnostik, dan penempatan, sehingga  

dapat diketahui kelemahan dan kelebihan komponen kurikulum. 

 

d. Mampu menyesuaikan diri terhadap situasi kerja, kondisi peserta, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diklat; 

 

e. Memiliki kepribadian yang menyangkut sistim nilai yang dianut, sikap, 

dan minat pada hal-hal yang berhubungan dengan diklat. 

 

f. Menguasai materi, baik materi bagi siswa maupun struktur disiplin ilmu; 

 

g. Memiliki keahlian dan/atau ketrampilan minimal setara dengan peserta 

diklat sesuai dengan jenjang diklat; 

 

h. Memiliki keahlian sesuai dengan materi diklat yang diberikan, baik yang 

berasal dari pendidikan formal, diklat teknis/profesi yang pernah diikuti, 

dan pengalaman jabatan pada bidang yang diajarkan (minimal selama 5 

tahun terakhir); 

 

i. Mampu menjamin terciptanya transformasi kompetensi yang dimilikinya 

menjadi suatu metode atau strategi pembelajaran sehingga efektifitas 

proses belajar mengajar dapat tercapai, antara lain: 

1) mampu memahami, menguraikan, mengembangkan, dan 

menyampaikan materi sesuai dengan GBPP, TIU, dan TIK; 

2) mampu melakukan persiapan mengajar dengan baik; 

3) siap mengantisipasi pertanyaan dari peserta diklat dan mampu 

menjawab pertanyaan peserta dengan baik; 

4) siap mental dan emosi dalam melaksanakan proses belajar mengajar, 

yang tercermin dalam gaya, sikap, perilaku, dan kerapian berbusana; 

5) mampu menggunakan bahasa dan nada suara yang baik dalam 

mengajar; 

6) mampu menggunakan media pengajaran (alat bantu) yang sesuai; 

7) mampu menggunakan metode pengajaran yang sesuai; 

8) disiplin dalam mengajar; 

9) mampu memberikan motivasi belajar pada peserta;   

10) mampu menggunakan cara penilaian yang benar dan tepat; 

11) telah mengikuti diklat  kewidyaiswaraan, TOT, TOC, MOT, Akta, 

Pekerti, atau yang sederajat; 

12) telah memenuhi ketentuan atau prasyarat, misalnya lulus tes tertentu;  

13) telah memenuhi ketentuan administrasi yang ditentukan; 

14) mampu bekerja sama dengan pengajar lain demi kelancaran diklat. 

 

(4) Jumlah pengajar minimal ditentukan dengan ketentuan: 

 

                                   Jumlah peserta x Jumlah mata pelajaran  

Jumlah pengajar =      ------------------------------------------------- 

                                                                20 
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(5) Pusdiklat atau Balai wajib mendayagunakan widyaiswara Badan Pendidikan 

dan Pelatihan Keuangan seoptimal mungkin, dengan tetap mengikuti 

ketentuan Lembaga Administrasi Negara selaku Instansi Pengendali.  

 

(6) Pusdiklat atau Balai dapat menggunakan widyaiswara dari instansi lain atau 

widyaiswara luar biasa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang 

ditetapkan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.  

 

(7) Penugasan widyaiswara dan/atau widyaiswara luar biasa didasarkan pada 

kesesuaian penguasaan materi dan penggunaan metodologi, kredibilitas, 

dedikasi, beserta reputasinya. 

 

(8) Tugas, kewajiban, dan pendayagunaan widyaiswara untuk setiap jenis dan 

jenjang diklat mengacu pada pedoman diklat yang bersangkutan.  

 

BAB XI 

SARANA DAN PRASARANA DIKLAT 

 

Pasal 21 

 

(1) Sarana dan prasarana diklat merupakan alat bantu dan fasilitas penunjang 

yang digunakan untuk menjamin efektifitas penyelenggaraan diklat. 

  

(2) Sarana dan prasarana diklat ditetapkan dan disiapkan oleh Pusdiklat/Balai 

selaku penyelenggara diklat sesuai dengan jenis diklat, tujuan, sasaran, materi, 

dan jumlah peserta diklat. 

 

(3) Pusdiklat/Balai dapat mempergunakan sarana/prasarana diklat instansi lain 

dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

 

(4) Ketentuan tentang sarana dan prasarana diklat diatur lebih lanjut dalam 

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

 

BAB XII 

PEMBIAYAAN DIKLAT 

 

Pasal 22  

 

Biaya diklat dibebankan pada anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 

dan/atau anggaran instansi lain, dalam bentuk anggaran belanja rutin, anggaran 

belanja pembangunan, swadana, hibah dan/atau bantuan luar negeri, serta sumber 

lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dengan 

mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan diklat. 
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BAB XIII 

PERENCANAAN DIKLAT 

 

Pasal 23 

 

(1) Pusdiklat menetapkan diklat yang akan diselenggarakan di pusat dan daerah 

pada setiap tahun anggaran berdasarkan pola diklat, rencana kebutuhan diklat, 

dan rencana pengembangan PNS yang merupakan sasaran 5 (lima) tahun unit 

eselon I di lingkungan Departemen Keuangan, seiring dengan peningkatan 

pelaksanaan tugas pokoknya. 

 

(2) Kegiatan perencanaan diklat meliputi kegiatan penetapan diklat, validasi 

diklat, dan penetapan kalender diklat.  

 

(3) Penetapan diklat meliputi:  

a. identifikasi dan analisis kebutuhan diklat, dengan membandingkan antara 

kompetensi yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas/jabatan dengan 

kompetensi riil PNS; 

b. penetapan jenis dan jenjang diklat; 

c. penetapan tujuan dan sasaran diklat; 

d. penetapan klasifikasi dan kualifikasi peserta dan pengajar diklat; 

e. penetapan kurikulum, materi, dan metode pembelajaran diklat; 

f. penetapan biaya serta sarana prasarana diklat; 

g. penetapan rencana evaluasi dan pelaporan diklat;  

h. penetapan tindak lanjut diklat. 

 

(4) Validasi diklat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, kecuali ditentukan lain. 

 

(5) Rencana diklat disampaikan kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Keuangan dalam kurun waktu penyusunan anggaran Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan. 

 

(6) Diklat yang telah ditetapkan untuk diselenggarakan pada suatu tahun anggaran 

dicantumkan dalam kalender diklat tahun anggaran yang bersangkutan. 

 

(7) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan unit eselon I di lingkungan 

Departemen Keuangan memberi bantuan konsultasi kepada Pusdiklat dalam 

menyusun rencana diklat. 

 

(8) Ketentuan tentang perencanaan diklat diatur lebih lanjut dengan Keputusan 

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

 

BAB XIV 

PELAKSANAAN DIKLAT 

 

Pasal 24  

 

(1) Diklat dapat dilaksanakan secara reguler atau paralel. 

 

(2) Ketentuan tentang pelaksanaan diklat diatur lebih lanjut dalam Keputusan 

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 
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BAB XV 

EVALUASI DAN PELAPORAN DIKLAT 

 

Pasal 25 

 

(1) Evaluasi diklat dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 

Pusdiklat, Balai, Instansi Pembina, maupun lembaga lain yang berkompeten, 

untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan tingkat capaian kinerja 

penyelenggaraan diklat dalam rangka pengendalian mutu diklat, sebagai 

bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

 

(2) Evaluasi diklat dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan 

sistemik untuk menilai tingkat capaian standar (tujuan) diklat.   

 

(3) Evaluasi diklat dapat dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu evaluasi pradiklat, 

evaluasi selama diklat, dan evaluasi pascadiklat. 

 

(4) Evaluasi hasil belajar peserta dilakukan melalui tes (ujian) setelah materi 

pelajaran selesai diajarkan atau dalam 2 tahap (pre-test dan post-tes) untuk 

mengetahui sampai sejauh mana kemajuan peserta diklat sebelum dan setelah 

diklat, dengan aspek penilaian pada tingkat penguasaan materi, kedisiplinan 

kehadiran, dan aktifitas penyelesaian tugas. 

 

(5) Evaluasi penyelenggaraan dilakukan melalui kuesioner dan/atau wawancara 

antara penyelenggara dengan peserta sebelum diklat ditutup untuk mengetahui 

tingkat penggunaan waktu (jamlat) diklat, mutu fasilitas fisik dan pelayanan 

penyelenggara, serta mutu kurikulum dan materi diklat. 

 

(6) Evaluasi pengajar dilakukan melalui pengisian kuesioner dan/atau wawancara 

antara penyelenggara dengan peserta sebelum diklat ditutup untuk mengetahui 

tingkat kemampuan pengajar dalam mengajar. 

 

(7) Evaluasi kurikulum dilakukan melalui pengisian kuesioner dan/atau 

wawancara antara penyelenggara dengan peserta sebelum diklat ditutup untuk 

mengetahui sampai sejauh mana tujuan kurikulum dalam dicapai, antara lain 

melalui penambahan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik terhadap 

peserta, serta untuk melihat proses yang yang digunakan untuk mencapai 

tujuan diklat antara lain melalui penilaian atas: 

a. tingkat kesesuaian materi pembelajaran dengan tujuan diklat; 

b. alokasi waktu penyampaian materi diklat dengan keluasan/jumlah materi 

yang disampaikan; 

c. tingkat kesesuaian proporsi materi diklat antara teori dengan praktek; 

d. tingkat kesesuaian antara pokok bahasan dengan GBPP, TIU, dan TIK. 

e. metode, bahan ajar, dan alat bantu diklat, yang meliputi tingkat 

kemanfaatan alat bantu,  efektifitas penggunaan alat bantu, dan tingkat 

efektifitas metode pembelajaran. 

f. pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu untuk mengetahui sampai sejauh 

mana kemampuan peserta diklat dalam: 

1) menggunakan konsep, prinsip, dan prosedur dalam pemecahan 

masalah pada dunia kerja; 

2) menggunakan konsep untuk bertindak; 
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3) berpartisipasi menerapkan nilai-nilai yang telah dipelajari selama 

diklat. 

g. jangka waktu penyelenggara diklat; 

 

(8) Laporan pelaksanaan diklat merupakan media pertanggungjawaban yang 

mengemukakan informasi tentang perkembangan pelaksanaan dan tingkat 

capaian kinerja, disertai analisis keberhasilan yang dicapai ataupun kelemahan 

yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan diklat. 

 

(9) Laporan pelaksanaan diklat disampaikan kepada Kepala Badan Pendidikan 

dan Pelatihan Keuangan, pimpinan unit eselon I di lingkungan Departemen 

Keuangan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

 

(10) Ketentuan tentang evaluasi dan pelaporan diklat diatur lebih lanjut dalam 

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

 

BAB XVI 

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI DIKLAT 

 

Pasal 26  

 

(1) Peserta Diklat Teknis yang telah dinyatakan lulus diberikan Sertifikat Diklat 

Teknis. 

 

(2) Peserta Diklat Fungsional yang telah dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda 

Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Fungsional.  

 

(3) Peserta diklat yang telah dinyatakan lulus dan menunjukkan prestasi tinggi 

dapat diberikan piagam.  

 

(4) Widyaiswara dan penyelenggara diklat, yang dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya menunjukkan prestasi tinggi, dapat diberikan piagam.  

 

(5) Ketentuan tentang Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 

diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Keuangan. 

 

BAB XVII 

SISTIM INFORMASI DIKLAT 

 

Pasal 27 

 

(1) Sistim informasi diklat adalah media informasi pada penyelenggara diklat 

yang berisi: 

a. Jenis dan jenjang diklat; 

b. Persyaratan peserta diklat; 

c. Kalender diklat; 

d. Pengajar diklat;  

e. Sumber daya manusia penyelenggara diklat; 

f. Sarana dan prasarana diklat; 

g. Materi diklat dan bahan ajar (modul) diklat; 
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h. Lembaga diklat yang terakreditasi; 

i. Alumni diklat. 

 

(2) Pusdiklat/Balai menyampaikan pokok-pokok informasi diklat kepada unit 

eselon I di lingkungan Departemen Keuangan untuk digunakan sebagai bahan 

pengembangan sistim informasi diklat PNS Departemen Keuangan.  

 

(3) Sistim informasi diklat ini dikelola oleh Pusdiklat/Balai dan unit eselon I di 

lingkungan Departemen Keuangan dan dapat diakses oleh seluruh PNS 

Departemen Keuangan dan seluruh lapisan masyarakat. 

 

BAB XVIII 

PENYELENGGARA DIKLAT 

 

Pasal 28  

 

(1) Pusdiklat dan Balai wajib memiliki pengelola atau penyelenggara diklat.  

 

(2) Diklat yang berjenjang diselenggarakan oleh Pusdiklat dan/atau Balai.  

 

(3) Diklat yang tidak berjenjang dapat diselenggarakan oleh Pusdiklat dan/atau 

Balai bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, perguruan tinggi, 

lembaga pendidikan, baik pemerintah maupun swasta di dalam negeri maupun 

di luar negeri, dengan koordinasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.  

 

BAB XIX 

AKREDITASI DAN SERTIFIKASI LEMBAGA DIKLAT 

 

Pasal 29  

 

(1) Akreditasi dan sertifikasi lembaga diklat dimaksudkan sebagai upaya 

standardisasi kualitas penyelenggaraan diklat PNS. 

 

(2) Akreditasi dan sertifikasi diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan dilakukan dalam bentuk validasi diklat dengan menilai 

komponen peserta, pengajar, kurikulum, sarana dan prasarana, dan institusi 

penyelenggara diklat.  

 

(3) Ketentuan tentang validasi diklat diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

 

BAB XX 

PEMANTAUAN/PENGENDALIAN DIKLAT 

 

Pasal 30  

 

(1) Setiap penyelenggara diklat melakukan pemantauan atau pengendalian atas 

penyelenggaraan diklat dan lulusan diklat. Hasil pemantauan disampaikan 

kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 
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(2) Pusdiklat dan unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan bertugas 

untuk melakukan: 

a. pengembangan dan penetapan standar kompetensi jabatan;  

b. pengawasan standar kompetensi jabatan; dan 

c. pengendalian pemanfaatan lulusan diklat.  

 

(3) Unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan melakukan pemantauan 

dan penilaian secara periodik tentang kesesuaian antara penempatan lulusan 

dengan jenis diklat yang telah diikuti serta melaporkan hasilnya kepada 

Instansi Pengendali dan Menteri Keuangan, selaku Pejabat Pembina 

Kepegawaian di lingkungan Departemen Keuangan. 

 

BAB XXI 

PEMBINAAN DIKLAT 

 

Pasal 31 

  

(1) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan bertanggung jawab atas 

pembinaan diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat dan Balai secara 

keseluruhan, yang meliputi penetapan kebijakan umum diklat dan koordinasi 

penyelenggaraan diklat demi terjaganya kualitas dan produktivitas diklat, serta 

melaporkan hasilnya kepada Instansi Pembina dan Menteri Keuangan, selaku 

Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Departemen Keuangan.  

 

(2) Pembinaan diklat sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi: 

 

a. Pembinaan perencanaan diklat, yang berupa fasilitasi untuk meningkatkan 

kapasitas dalam menyusun rencana diklat; 

 

b. Pembinaan pelaksanaan diklat, yang berupa fasilitasi agar rencana diklat 

dapat dilaksanakan sesuai dengan standar kualitas dan mencapai target 

yang telah ditetapkan, antara lain melalui bimbingan dalam penyusunan 

pedoman diklat, pengembangan kurikulum diklat, penyelenggaraan diklat, 

standarisasi dan akreditasi diklat, standarisasi dan akreditasi widyaiswara, 

dan pengembangan sistem informasi diklat;  

 

c. Pembinaan evaluasi dan pelaporan diklat, yang berupa fasilitasi penilaian 

ketercapaian tujuan dan sasaran diklat, agenda pembelajaran, kesesuaian 

widyaiswara, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kesesuaian 

pembiayaan dengan kinerja diklat, antara lain melalui pengawasan 

terhadap penyelenggaraan diklat dan pemberian bantuan teknis melalui 

konsultasi, bimbingan di tempat kerja, kerja sama dalam pengembangan, 

penyelenggaraan, dan evaluasi diklat, serta fasilitasi penyusunan laporan 

pertanggungjawaban tentang kinerja penyelenggaraan diklat. 

 

(3) Unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan melakukan: 

 

a. identifikasi kebutuhan diklat untuk menentukan jenis diklat yang sesuai 

dengan kebutuhan instansinya; dan 

 

b. evaluasi penyelenggaraan dan kesesuaian diklat dengan kompetensi 

jabatan serta melaporkan hasilnya kepada Instansi Pembina. 
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Pasal 32 

 

(1) Pembinaan Diklat Teknis dilakukan oleh unit eselon I di lingkungan 

Departemen Keuangan, selaku Instansi Teknis, berkoordinasi dengan Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

 

(2) Pembinaan Diklat Fungsional dilakukan oleh unit eselon I di lingkungan 

Departemen Keuangan, selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional, 

berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.   

 

BAB XXII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 33 

 

Diklat yang diselenggarakan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Keuangan dapat diikuti oleh PNS dari instansi lain di luar Departemen Keuangan, 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan. 

 

BAB XXIII 

PENUTUP 

 

Pasal 34 

 

(1) Pasal-pasal dalam keputusan ini, yang berhubungan dengan Diklat Teknis 

Substantif Spesialisasi, akan disesuaikan setelah ditetapkannya jabatan 

fungsional di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

  

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian 

dengan keputusan tersendiri. 

 

(3) Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai 

berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan 

perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata 

terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini. 

 

 

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini 

disampaikan kepada: 

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia; 

2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan; 

3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan; 

4. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Departemen Keuangan; 

5. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan; 

6. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan; 

7. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan para Kepala Pusdiklat 

di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;  

8. Kepala Balai Diklat Keuangan / Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan / Kepala Bidang di lingkungan Pusdiklat.  
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Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 6 Agustus 2004 

 

KEPALA BADAN PENDIDIKAN 

       DAN PELATIHAN KEUANGAN, 

 

ttd 

 

 

NOOR FUAD 

NIP 060035183 

 

Salinan sesuai aslinya, 

Kepala Bagian Umum 

 

 

ttd 

 

M. Rusdi 

NIP 060049353 

 

 


