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SALINAN 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  

 
NOMOR KEP-007.2/PP/2011 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN VALIDASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  

DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 
 

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN, 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka untuk kesesuaian dan keterkaitan antara komponen dalam 
diklat dengan kebutuhan peserta diklat serta tujuan diadakannya diklat, perlu 
disusun Pedoman Validasi Program Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan 
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; 
   

  b. bahwa Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mempunyai 
kewenangan untuk menandatangani Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Keuangan tentang Pedoman Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 
dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434/KMK.012/2010 tentang 
Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Keuangan Untuk dan Atas Nama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Peraturan Atau Keputusan di 
Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b diatas, perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Keuangan tentang Pedoman Validasi Program Pendidikan dan 
Pelatihan 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 diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3890); 
 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan 
Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 199. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 
 

  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan 
dan Pelatihan Pegawai KementerianKeuangan; 
 

  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 498); 
 

  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 374/KMK.01/UP.11/2008 tentang Mutasi 
Pejabat Eselon II di Lingkungan Departemen Keuangan; 
 

  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434/KMK.012/2010 tentang Pelimpahan 
Wewenang Kepada Sekretaris Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Untuk 
Dan Atas Nama Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan 
Menandatangani Peraturan dan/atau Keputusan di Bidang Ketatalaksanaan Di 
Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan; 
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MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan    : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 

TENTANG PEDOMAN VALIDASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI 
LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN. 

   

PERTAMA : Tatacara menyusun validasi program pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mengikuti Pedoman Validasi Program 

Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan ini. 

   

KEDUA : Pada saat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai 

berlaku, ketentuan-ketentuan sebelum atau dibawah yang bertentangan dengan 

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini dinyatakan 

dicabut dan tidak berlaku. 

   

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku 

pada tanggal ditetapkan. 

   

  Salinan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini 

disampaikan  kepada: 

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 

2. Menteri Keuangan Republik Indonesia 

3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; 

4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; 

5. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; 

6. Para Kepala Pusdiklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Keuangan; 

7. Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara; dan 

8. Para Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

 
 

 
 Ditetapkan di Jakarta 
 pada tanggal 10 Januari 2011 

 

a.n. KEPALA BADAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN KEUANGAN 
 

SEKRETARIS BADAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN KEUANGAN,  

  
 
ttd 
 
DODI  ISKANDAR 
NIP 19600124 198112 1 002   

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Umum, 

 

 

 

 

Marihot Tarigan 

NIP 196905071996031001 
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LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN KEUANGAN NOMOR KEP-0000/PP/2011 
TENTANG PEDOMAN VALIDASI DIKLAT DI 
LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN KEUANGAN 

 
PEDOMAN VALIDASI DIKLAT 

 DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 
 

BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 
A. UMUM 

Salah satu strategi guna mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang kompeten dan 

handal adalah dengan meningkatkan pengetahuan (knowledge), sikap/perilaku (afektif), dan 

keterampilan (psikomotorik) melalui pendidikan dan pelatihan (diklat). Hal ini karena diklat 

merupakan salah satu pendekatan utama dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia dan 

mempunyai peran strategis terhadap keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. 

Dalam impelementasinya, hasil penyelenggaraan suatu diklat seringkali tidak sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. Hal itu bisa jadi disebabkan proses analisis kebutuhan diklat yang 

tidak tepat atau karena adanya perubahan kebutuhan. Selain itu juga dikarenakan tidak adanya 

proses evaluasi dan pemantauan terhadap kegiatan pengelolaan diklat itu sendiri. Akibatnya, diklat 

dinilai kurang menjawab kebutuhan unit pengguna. Dalam posisi BPPK sebagai pengelola utama 

diklat di lingkungan Kementerian Keuangan, kondisi ini jelas akan mengurangi kredibilitasnya di 

mata unit pengguna.  

Menjawab permasalahan tersebut, validasi program diklat menjadi satu proses dalam 

perencanaan yang mutlak untuk dilakukan. Validasi program diklat adalah suatu kegiatan untuk 

memastikan bahwa suatu program diklat yang disusun sudah dapat secara tepat dan cermat 

menjawab kebutuhan pengembangan SDM dari unit pengguna. Suatu program dikatakan memiliki 

validitas yang tinggi apabila program diklat yang diselenggarakan memberikan hasil yang sesuai 

dengan maksud dan tujuan diselenggarakannya diklat. Sebaliknya, program diklat dengan validitas 

rendah akan memberikan hasil yang tidak relevan dengan maksud dan tujuan diselenggarakannya 

diklat tersebut.  

Sehubungan dengan hal tersebut, agar BPPK memiliki kesinambungan kualitas program diklat 

maka perlu disusun “Pedoman Validasi Program Diklat” sebagai acuan dalam melakukan 

validasi program diklat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

 

B. TUJUAN 

1. Tujuan Umum 

Tujuan pedoman validasi program diklat ini adalah untuk menciptakan standar pendidikan 

dan pelatihan sehingga meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalisme sumber 

daya manusia khususnya di bidang keuangan negara, yang diselenggarakan oleh Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

2. Tujuan Khusus 

a) Terpenuhinya persyaratan dalam pengusulan program pendidikan dan pelatihan di 

bidang keuangan negara. 
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b) Mengukur efektifitas program diklat yang diselenggarakan. 

c) Meningkatkan mutu dan kualitas program diklat yang diselenggarakan. 

d) Mewujudkan kepercayaan pengguna diklat melalui program-program diklat yang 

tervalidasi. 

C. SASARAN 

Sasaran validasi program diklat ini adalah semua diklat yang dilaksanakan oleh pusdiklat.  

 

D. MANFAAT 

1. Sebagai acuan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan 

negara. 

2. Sebagai acuan dalam melakukan penyempurnaan program pendidikan dan pelatihan di 

bidang keuangan negara. 

3. Sebagai pendukung terwujudnya lembaga diklat yang kuat/handal. 

 

E. LINGKUP BAHASAN 

Pedoman validasi ini mempunyai lingkup bahasan sebagai berikut. 

1. Pendahuluan (latar belakang, tujuan, sasaran, manfaat, dan lingkup bahasan). 

2. Komponen validasi program diklat. 

3. Standar, dan penilaian komponen validasi program diklat. 

4. Mekanisme pelaksanaan diklat. 

5. Penutup. 
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BAB II 
KOMPONEN VALIDASI PROGRAM DIKLAT 

 
 

A. KURIKULUM  

Komponen kurikulum terdiri dari 2 subkomponen, dengan 4 variabel 

1. Subkomponen mata diklat dengan 1 variabel, yaitu : 

 kesesuaian mata diklat dengan dengan tujuan dan sasaran program diklat. 

2. Sub komponen materi dengan 3 variabel, yaitu : 

 kesesuaian materi pembelajaran dengan tujuan diklat; 

 kesesuaian GBPP (standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pokok bahasan, 

dan sub pokok bahasan) dengan tujuan dan sasaran program diklat; 

 struktur program, yaitu proporsi waktu antara teori dan praktek (tugas, latihan-latihan, 

studi kasus, dan praktek lapangan) untuk diklat : 

 Diklat Teknis Substantif Dasar 

 Diklat Teknis Substantif Spesialisasi, Teknis Umum, Fungsional dan Penyegaran 

 Workshop 

(Komponen kurikulum ini ditunjukkan dengan Term Of Reference (TOR) dan GBPP). 

 

B. METODE DIKLAT  

Komponen metode pembelajaran terdiri dari 1 subkomponen dengan 1 variabel. 

Subkomponen kesesuaian metode diklat dengan 1 variabel, yaitu : 

 kesesuaian metode diklat dengan tujuan dan sasaran program diklat. 

(Komponen Metode Diklat ditunjukkan dengan GBPP). 

 

C. MEDIA PEMBELAJARAN  

Komponen media pembelajaran terdiri dari 1 subkomponen dengan 1 variabel. 

Subkomponen kesesuaian media pembelajaran dengan 1 variabel, yaitu : 

 kesesuaian media pembelajaran dengan metode pembelajaran. 

(Komponen Media Pembelajaran ditunjukkan dengan GBPP). 

 

D. EVALUASI HASIL BELAJAR  

Komponen evaluasi hasil belajar terdiri dari 2 subkomponen dengan 2 variabel. 

1. Subkomponen ada tidaknya evaluasi hasil belajar dengan 1 variabel, yaitu : 

 ada tidaknya evaluasi untuk peserta diklat, tenaga pengajar, dan penyelenggara; 

(Subkomponen ada tidaknya evaluasi hasil belajar ditunjukkan dengan TOR). 

2. Subkomponen kesesuaian evaluasi hasil belajar dengan 1 variabel, yaitu : 

 kesesuaian evaluasi hasil belajar dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

(Subkomponen kesesuaian evaluasi hasil belajar ditunjukkan dengan TOR). 

 

E. PESERTA DIKLAT  

Komponen peserta diklat terdiri atas 1 subkomponen dengan 1 variabel. 

1. Subkomponen kriteria dengan 1 variabel 
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 Persyaratan peserta diklat, yaitu kriteria untuk peserta yang ditetapkan untuk setiap 

jenis pendidikan dan pelatihan. Indikator penilaian berupa prasyarat, persyaratan 

administrasi, kesesuaian dengan penugasan, jenis seleksi/tes sesuai dengan tujuan 

diklat dan perlu juga ditentukan jenis diklat yang pernah diikuti oleh peserta diklat. 

(Komponen Peserta Diklat ditunjukkan dengan TOR). 

 

F. TENAGA PENGAJAR/WIDYAISWARA 

Komponen tenaga pengajar/ widyaiswara ini terdiri dari 2 subkomponen dengan 4 variabel. 

1. Subkomponen kompetensi widyaiswara dengan 3 variabel 

 Memiliki kemampuan kediklatan, yaitu telah mengikuti pelatihan widyaiswara dasar, 

Akta atau Training of Trainer (TOT). Subkomponen ini hanya digunakan untuk penilaian 

widyaiswara bukan tenaga pengajar non-widyaiswara.  

(Variabel kemampuan kediklatan ditunjukkan dengan copy sertifikat diklat widyaiswara 

dasar/TOT). 

 Kesesuaian pengalaman mengajar tenaga pengajar/widyaiswara dengan program diklat 

yang diselenggarakan.  

(Variabel ini ditunjukkan dengan Curriculum Vitae dari tenaga pengajar/widyaiswara 

bersangkutan). 

 Rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan terhadap tenaga pengajar/widyaiswara 

dari peserta diklat. Rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan tersebut berasal dari 

diklat terakhir dan tidak harus diklat yang sejenis dengan diklat yang divalidasi. Variabel 

ini tidak berlaku bagi tenaga pengajar/widyaiswara baru. 

(Variabel Rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan terhadap tenaga 

pengajar/widyaiswara dari peserta diklat ditunjukkan dengan hasil evaluasi pengajar 

diklat sebelumnya maksimal 1 tahun). 
 

2. Subkomponen Profesionalisme dengan 1 variabel  

 Kesesuaian kompetensi tenaga pengajar/widyaiswara dengan mata diklat yang diampu. 

Indikator dari subkomponen ini adalah kesesuaian pendidikan 

teknis/profesi/pengalaman bekerja dibidang teknis dengan mata diklat yang diampu. 

Subkomponen Profesionalisme ditunjukkan dengan Curriculum Vitae tenaga pengajar. 
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BAB III 
STANDAR DAN PENILAIAN KOMPONEN VALIDASI PROGRAM DIKLAT 

 
 

A. Standar Dalam Penilaian 

Penilaian yang dilakukan berdasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu penilaian 

terhadap komponen-komponen yang telah ditetapkan acuan standarnya. Ketentuan validitas suatu 

program diklat berdasarkan pada nilai tiap-tiap komponen. Dengan menggunakan nilai tiap 

komponen maka dapat diketahui komponen mana yang memiliki nilai kurang dan dimungkinkan 

untuk dapat diperbaiki. (Standar penilaian dapat dilihat pada Tabel 1.) 

 

Tabel 1. Standar Penilaian 

Istilah Penjabaran Nilai 

Seluruh/Sesuai 
Semua peserta diklat, pengajar, atau semua persyaratan. 
Rentangnya 81-100 % 

5 

Sebagian besar 
Lebih dari separuh, mendekati semua atau hampir semua. 
Rentangnya 61-80 % 

4 

Separuh Setengah jumlah yang ada. Rentangnya 41-60 % 3 

Sebagian kecil 
Kurang dari separuh atau melebihi dari tidak ada. 
Rentangnya 21-40 % 

2 

Tidak ada/sesuai Tidak ada yang dinilai. Rentangnya 0-20 % 1 
  Keterangan : skala nilai 1-5 

 

B. Cara Penilaian Tiap Komponen 

Cara penilaian tiap komponen validasi diklat terdapat pada peraga 1 dan peraga 2. 
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BAB IV 
MEKANISME PELAKSANAAN VALIDASI 

 
 

A. Prosedur 

Validasi ditujukan untuk setiap program diklat yang akan dilaksanakan di lingkungan Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Sebelum suatu program diklat diselenggarakan harus 

terlebih dahulu divalidasi. 

Kegiatan validasi program diklat bersifat aktif, artinya unit pengusul validasi harus 

menyampaikan secara aktif setiap program diklat untuk divalidasi, dengan prosedur sebagai 

berikut. 

1. Unit Pengusul Validasi mengajukan rencana/usulan program diklat paling lambat tiga bulan 

sebelum diklat diselenggarakan untuk divalidasi, dengan mengisi Formulir Deskripsi 

Komponen Validasi Program Diklat dengan melampirkan dokumen berupa GBPP, TOR, CV 

tenaga pengajar/widyaiswara, copy sertifikat diklat widyaiswara dasar/TOT dan hasil 

evaluasi pengajar diklat sebelumnya (peraga 2) 

2. Formulir Deskripsi Komponen Validasi Program Diklat dan dokumen-dokumen yang 

diperlukan disampaikan ke Sekretaris Badan, dan selanjutnya Sekretaris Badan 

menugaskan Tim Validasi Program Diklat untuk melakukan validasi program diklat yang 

diusulkan. 

3. Tim validasi program diklat selambat-lambatnya satu minggu setelah menerima berkas, 

melakukan penilaian terhadap program diklat yang diajukan oleh unit pengusul validasi. 

4. Apabila dijumpai dokumen usulan yang meragukan atau tidak lengkap, maka tim validasi 

program diklat mengkonfirmasikan kepada unit pengusul validasi untuk  melengkapi 

dokumen program yang diusulkan. 

5. Paling lambat satu minggu setelah penilaian selesai, tim validasi program diklat harus 

memberikan keputusan validasi atas program diklat yang divalidasi. 

6. Jika keputusan validasi menyatakan bahwa program diklat yang diusulkan sudah valid maka 

program diklat tersebut dapat diselenggarakan, tetapi jika sebaliknya keputusannya belum 

valid maka Tim Validasi Program Diklat memberikan rekomendasi untuk perbaikan terhadap 

komponen validasi program yang belum valid kepada unit pengusul tetapi program diklat 

tetap diselenggarakan. 

7. Tim validasi program diklat membuat Surat Keterangan Diklat Tervalidasi yang 

ditandatangani Sekretaris Badan. 

8. Jika suatu diklat pernah divalidasi dan akan dilaksanakan kembali, maka diklat tersebut 

tidak perlu divalidasi, kecuali apabila dalam monitoring dan evaluasi hasil mutu diklat 

menurun. 

9. Mendesak untuk memenuhi kebutuhan program diklat yang sangat dibutuhkan oleh unit 

pengguna dan harus segera diselenggarakan, maka program diklat tersebut dapat 

diselenggarakan tetapi dalam penyusunan program diklat tersebut mengacu pada 

komponen validasi program diklat. Setelah program diklat tersebut diselenggarakan harus 

tetap divalidasi. 

 



KEMENTERIAN  KEUANGAN  REPUBLIK  INDONESIA 
BADAN  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  KEUANGAN 

 

- 7 - 
 

 
 

 

B. Tim Validasi Program Diklat 

Tim validasi program diklat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 

 

Ketua                           : 

Sekretaris                    : 

Anggota                       :          

 

 

 

Sekretaris BPPK 

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana 

1. Perwakilan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat 

masing-masing unit pengusul validasi diklat.   

2. Widyaiswara perwakilan masing-masing unit pengusul validasi 

diklat. 

3. Narasumber dari unit teknis atau orang yang berkompeten 

terhadap jenis diklat yang akan dilakukan (jika diperlukan) 

4. Kasubbag Tatalaksana 

5. Pelaksana Bagian Organisasi dan Tatalaksana 

 

 

Tugas dan Fungsi Tim Validasi Program Diklat 

1. Melakukan sosialisasi informasi mengenai validasi program diklat. 

2. Membina, mengarahkan, memberikan saran, dan mengambil keputusan atas program diklat 

yang diajukan oleh unit pengusul validasi. 

3. Melakukan monitoring sekurang-kurangnya setiap semester (enam bulan). 

4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan kebutuhan diklat. 

5. Melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan program diklat yang dilaksanakan di 

tingkat pusat. 

6. Memberi umpan balik hasil pemantauan program kepada masing-masing unit pengusul 

validasi. 

7. Merekap dan membuat Laporan Hasil Validasi Program Diklat. 

 
 

C. Tata Cara Penilaian 

1. Pengkajian Data Komponen Validasi Program Diklat 

Sesuai penjelasan pada Bab III, 6 (enam) komponen validasi program diklat yang telah 

dituliskan pada Formulir Deskripsi Komponen Validasi Program Diklat, sebelum dilakukan 

penilaian validasi terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap masing-masing komponen 

validasi program diklat, apakah pengisian data sudah sesuai dengan ketentuan kriteria pada 

komponen tersebut. Kemudian, ditentukan nilai dari masing-masing variabel. Setelah nilai 

variabel dijumlahkan, nilai dibagi dengan jumlah variabel. 

Langkah pengkajian untuk setiap komponen validasi program diklat adalah sebagai berikut. 

a. Komponen kurikulum terdiri dari 2 subkomponen dan 4 variabel. 

1) Subkomponen mata diklat dengan 1 variabel, yaitu : 

a) kesesuaian mata diklat dengan dengan tujuan dan sasaran program diklat. 

2) Subkomponen materi diklat dengan 3 variabel, yaitu : 
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a) kesesuaian materi pembelajaran dengan tujuan diklat; 

b) kesesuaian GBPP (standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pokok 

bahasan, dan sub pokok bahasan) dengan tujuan dan sasaran program diklat; 

c) struktur program, yaitu proporsi waktu antara teori dan praktek (tugas, latihan-

latihan, studi kasus, dan praktek lapangan) untuk diklat:  

 Diklat Teknis Substantif Dasar 

 Diklat Teknis Substantif Spesialisasi, Teknis Umum, Fungsional dan 

Penyegaran 

 Workshop 

 

b. Komponen metode diklat terdiri dari 1 variabel, yaitu : 

1) kesesuaian metode diklat dengan tujuan dan sasaran program diklat. 

 

c. Komponen media diklat terdiri dari 1 variabel, yaitu : 

1) kesesuaian media pembelajaran dengan metode pembelajaran. 

 

d. Komponen evaluasi hasil belajar terdiri dari 2 variabel, yaitu: 

1) ada tidaknya evaluasi untuk peserta diklat, tenaga pengajar, dan penyelenggara; 

2) kesesuaian evaluasi hasil belajar dengan kompetensi yang ingin dicapai. 

 

e. Komponen peserta diklat terdiri dari 1 variabel. 

1) Persyaratan peserta diklat, yaitu kriteria untuk peserta yang ditetapkan untuk setiap 

jenis pendidikan dan pelatihan. Indikator penilaian berupa prasyarat, persyaratan 

administrasi, kesesuaian dengan penugasan dan jenis seleksi/tes sesuai dengan 

tujuan diklat dan perlu juga ditentukan jenis diklat yang pernah diikuti oleh peserta 

diklat. 

 

f. Komponen tenaga pengajar/widyaiswara terdiri dari 2 subkomponen dan 4 variabel. 

1) Subkomponen kompetensi tenaga pengajar/widyaiswara dengan 3 variabel: 

a) memiliki kemampuan kediklatan, yaitu bagi widyaiswara yang telah mengikuti 

pelatihan widyaiswara dasar, atau Training of Trainer (TOT); 

b) kesesuaian pengalaman mengajar tenaga pengajar/widyaiswara dengan program 

diklat yang diselenggarakan; 

c) rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan terhadap tenaga 

pengajar/widyaiswara dari peserta diklat berdasarkan diklat terakhir dan tidak harus 

merupakan diklat sejenis dengan diklat yang akan divalidasi. 

2) Subkomponen profesionalisme dengan 1 variabel: 

a) kesesuaian kompetensi dengan mata diklat yang diampu. 

Indikator dari variabel ini adalah kesesuaian pendidikan teknis/profesi/pengalaman 

bekerja di bidang teknis dengan mata diklat yang diampu. 
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Nilai Komponen (nilai rata-rata variabel) = 

 

 

 

2. Penghitungan Nilai 

a. Nilai variabel 

b. Nilai komponen 

c. Nilai program yang divalidasi (keputusan validasi) 

3. Keputusan Validasi Program Diklat 
 

a. Nilai tiap komponen  ≥ 4, dan tidak ada variabel yang mendapat nilai < 3, dinyatakan 

valid dengan kualifikasi “baik sekali” (nilai A). 

b. Nilai tiap komponen ≥ 3, dan tidak ada variabel yang mendapat nilai < 3, dinyatakan 

valid dengan kualifikasi “baik” (nilai B). 

c. Terdapat variabel yang mendapat nilai < 3, dinyatakan belum valid (nilai C). 

d. Apabila suatu program diklat memperoleh nilai A atau B maka program diklat tersebut 

dapat diselenggarakan, sedangkan apabila suatu program diklat memperoleh nilai C  

maka diklat tersebut tetap dapat diselenggarakan tetapi wajib melakukan perbaikan 

sesuai keputusan Tim Validasi Program Diklat.  

 

Tabel 2. Contoh perhitungan: 

No. Komponen Variabel Nilai variabel Nilai komponen 

1. Kurikulum 
1 5  
2 4 
3 5 
4 4 4,5 

2. Metode Diklat 1 5 5 
3. Media Pembelajaran 1 4 4 

4. Evaluasi Hasil Belajar 
1 3  

2 3 3 

5. Peserta 1 5 5 

6. Tenaga Pengajar/Widyaiswara 
1 3 

 2 3 
3 4 
4 2 3 

 

Keterangan: 

 

 

 

 

e. Untuk contoh di atas dapat diambil keputusan bahwa validasi program diklat tersebut 

belum tervalidasi karena pada komponen tenaga pengajar/widyaiswara,  subkomponen 4 

ada yang mendapat nilai 2 jadi nilai validasinya C, program diklat tetap dapat 

diselenggarakan dengan melakukan perbaikan pada subkomponen yang mendapat nilai 2 

tersebut, sesuai dengan rekomendasi dari tim validasi program diklat. 

 

4. Menetapkan Keputusan Validasi 

a. Tim melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen usulan validasi yang 

diterima oleh tim. Apabila kelengkapan sudah memenuhi persyaratan, maka langsung 
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dapat dilakukan penilaian, jika belum lengkap maka tim memberitahu kepada unit 

pengusul validasi untuk melengkapi kekurangannya. 

b. Tim melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sesuai dengan ketentuan  

validasi yang meliputi penilaian terhadap masing-masing variabel dan komponen 

(kurikulum; metode diklat; media pembelajaran; evaluasi hasil belajar; peserta diklat; 

dan tenaga pengajar/widyaiswara). 

c. Tim validasi setelah menetapkan hasil penilaian, maka hasilnya diserahkan kepada unit 

pengusul validasi untuk ditindaklanjuti. 

 

D. Tindak Lanjut Validasi Program Diklat 
 

Validasi program diklat ini merupakan acuan bagi pusdiklat dalam rangka menjaga kualitas dan 

mutu diklat. Namun demikian karena validasi ini adalah penilaian terhadap input diklat, maka 

proses diklat secara keseluruhan juga perlu ditindaklanjuti pada saat proses diklat berlangsung. 

 

Tindak lanjut dari validasi program diklat. 

1. Kegiatan Monitoring 

Dilakukan pada saat diklat berlangsung, yaitu dengan melihat kesesuaian yang ada dalam 

Formulir Deskripsi Komponen Validasi Program Diklat dengan pelaksanaannya (sebagai 

contoh pada Metode Diklat dicantumkan oleh unit pengusul validasi metode apa yang akan 

digunakan maka pada pelaksanaannya metode yang digunakan harus sesuai dengan 

metode diklat yang dicantumkan tersebut). 

2. Kegiatan Evaluasi  

Bagi diklat yang telah tervalidasi, sebaiknya dilakukan evaluasi pascadiklat yang dapat 

dilakukan setelah 3-12 bulan diklat tersebut dilaksanakan. Evaluasi pascadiklat diharapkan 

mendapat gambaran apakah aspek kognitif (ilmu pengetahuan), aspek afektif (sikap), dan 

aspek psikomotor (keterampilan) yang dipelajari dan didapatkan selama pelatihan dapat 

diterapkan oleh alumni peserta diklat di tempat kerjanya. Hasil di atas menjadi masukan 

untuk menyusun atau menyempurnakan kurikulum dan merancang program diklat 

berikutnya, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan unit pengguna. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
Demikian pedoman validasi program diklat ini disusun sebagai acuan dalam melakukan 

validasi program diklat. Dengan adanya pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

diklat-diklat yang diselenggarakan oleh BPPK dan dapat memenuhi kebutuhan unit pengguna. 
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