
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 

NOMOR KEP- 124 /PP/2019 

TENTANG 

STANDAR MUTU PEMBELAJARAN 

DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan

Kementerian Keuangan Corporate University untuk 

menyetarakan kualitas pembelajaran di lingkungan 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, perlu 

dilakukan penyusunan standar mutu pembelajaran 

di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Keuangan; 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu

tahapan dalam penjaminan mutu pembelajaran

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan N omor

KEP-97 /PP/2018 tentang Penjaminan Mutu

Pembelajaran di Lingkungan Badan Pendidikan dan

Pelatihan Keuangan, perlu ditetapkan standar

penjaminan mutu pembelajaran di lingkungan

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan

dan Pelatihan Keuangan tentang Standar Mutu

Pembelajaran di lingkungan Badan Pendidikan dan

Pelatihan Keuangan;

1. Keputusan Presiden Nomor 70/TPA Tahun 2018

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan

dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di

Lingkungan Kementerian Keuangan;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Kernen terian Keuangan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1388);

http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

-2-

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.01/2019

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 641);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis 

Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan 

Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 609); 

5. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan Nomor PER-006/PP/2011 tentang

Pedoman Validasi Program Pendidikan dan

Pelatihan di Lingkungan Kementerian Keuangan;

6. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan Nomor PER-1/PP/2017 tentang Pedoman

Penyusunan Soal dan Validasi Soal Pendidikan dan

Pelatihan di Lingkungan Kementerian Keuangan;

7. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan Nomor PER-4/PP/2017 tentang

Pedoman Desain Pembelajaran di Lingkungan

Kementerian Keuangan;

8. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan Nomor PER-5/PP/2017 tentang

Pedoman Evaluasi Pembelajaran di Lingkungan

Kementerian Keuangan;

9. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan Nomor PER-1/PP/2018 tentang Pedoman

Evaluasi Pascapembelajaran di Lingkungan

Kementerian Keuangan;
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10. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan Nomor KEP-024/PP/2003 tentang

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan di Lingkungan Badan Pendidikan dan

Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan

Pelatihan Keuangan KEP-006A/PP /2007;

11. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan Nomor KEP-152/PP/2016 tentang

Pedoman Standar Sarana dan Prasarana di

Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan;

12. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan Nomor KEP-148/PP/2017 tentang

Pedoman Standar Ruang Kelas Pintar (Smart

Classroom) di Lingkungan Badan Pendidikan dan

Pelatihan Keuangan;

13. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan Nomor KEP-140/PP/2017 tentang Cetak

Biru Kernen terian Keuangan Corporate University;

14. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan Nomor KEP-97 /PP/2018 tentang

Penjaminan Mutu Pembelajaran di Lingkungan

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN KEUANGAN TENTANG STANDAR MUTU 

PEMBELAJARAN DI LING KUN GAN BAD AN 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN. 

Menetapkan Standar Mutu Pembelajaran di lingkungan 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang 

selanjutnya disebut Standar Kualitas Pembelajaran 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini. 
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Standar Kualitas Pembelajaran sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum PERTAMA merupakan indeks minimal 

yang harus dipenuhi oleh Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan dan Balai Pendidikan dan Pelatihan dalam: 

a. analisis kebutuhan pembelajaran;

b. desain pembelajaran;

c. validasi program;

d. penyelenggaraan pembelajaran;

e. evaluasi pembelajaran; dan

f. sarana dan prasarana pembelajaran.

Menetapkan Standar Penilaian Kualitas Pembelajaran 

sebagai panduan dalam tahapan pelaksanaan audit 

internal untuk memperoleh indeks yang harus dipenuhi 

sesuai Standar Kualitas Pembelajaran sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KEDUA. 

Standar Penilaian Kualitas Pembelajaran terdiri dari 

komponen, subkomponen, dan butir dengan rincian 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini. 

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Salinan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada: 

1. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Keuangan; 

2. Para Kepala Pusat

lingkungan Badan 

Keuangan; 

3. Para Kepala Balai

lingkungan Badan 

Keuangan; 

Pendidikan dan Pelatihan di 

Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan Pelatihan di 

Pendidikan dan Pelatihan 

4. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana,

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Keuangan; 

5. Kepala Bagian Kepegawaian, Sekretariat Badan

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
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6. Kepala Subbagian Organisasi, Bagian Organisasi dan

Tata Laksana, Sekretariat Badan Pendidikan dan

Pelatihan Keuangan; dan

7. Kepala Subbagian Kepatuhan Internal, Bagian

Kepegawaian, Sekretariat Badan Pendidikan dan

Pelatihan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 13 September 2019 

KEPALA BADAN PENDIDIKAN 

DAN PELATIHAN KEUANGAN, 

ttd. 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Sekretaris Sadan 

RIONALD SILABAN 

u.b.

�::ffi�� Bagian Um um 
...-------.ll-t�
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A. Standar Kualitas Pembelajaran

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN 
DAN PEI.ATIHAN KEUANGAN NOMOR 
KEP- 124 /PP/2019TENTANGSTANDARMUTU 
PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN BADAN 

PENDIDIKAN DAN PEIATIHAN KEUANGAN 

1. Standar Kualitas Pembelajaran Pusdiklat

No. Komponen Bobot 
Indeks Keterangan 

M���· .. 

Analisis Penilaian dari proses 
Kebutuhan 

1. Pembelajaran 
35% 3 bisnis Analisis Kebutuhan 

Pembelajaran (AKP) 
(AKP) 

Desain 
Penilaian dari proses 

2. Pembelajaran
25% 3 bisnis Desain 

Pembelaiaran 

3. V alidasi Program 5% 3 
Penilaian dari proses 
bisnis Validasi Program 
Rata-rata penilaian dari 
proses bisnis 

4. 
Penyelenggaraan 10% 3 

Penyelenggaraan 
Pembelajaran Pembelajaran (Tahap 

Persiapan dan 
Pelaksanaanl 
Rata-rata penilaian dari 
proses bisnis Evaluasi 

Evaluasi 
Pembelajaran Level 1, 

5. Pembelajaran 
20% 3 Level 2 (Tahap Persiapan, 

Pelaksanaan, dan 
Pengolahan Hasil), Level 
3, dan Level 4 

Sarana dan 
Penilaian dari Sarana dan 

6. Prasarana 5% 3 
Pembelaiaran 

Prasarana Pembelajaran 

Jjlai �,Jmir 100% 3 

2. Standar Kualitas Pembelajaran Balai Diklat
. Indeks 

No. Komponen Bobot Keterangan 
.. Minfm�l 

Rata-rata penilaian dari 
proses bisnis 

1.
Penyelenggaraan

46% 3 
Penyelenggaraan 

Pembelajaran Pembelajaran (Tahap 
Persiapan dan 
Pelaksanaan) 

2. Evaluasi Penilaian dari proses 

Pembelajaran 30% 3 bisnis Evaluasi 
Pembelaiaran (Level 1) 

Sarana dan
3. Prasarana 24% 3 

Penilaian dari Sarana dan 

Pembelaiaran Prasarana Pembelaj aran 

Nilai AJ{hir 100% 3 
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3. Matriks Standar Penilaian Kualitas Pembelajaran

Untuk memperoleh indeks minimal, dilakukan penilaian pada setiap 
komponen. Komponen pada Pusdiklat dan Balai Diklat mengikuti 
ketentuan sebagai berikut: 

No. Komponen 

1. Analisis Kebutuhan Pembelaiaran (AKP)
2. Desain Pembelajaran
3. Validasi Program
4. Penvelen2e:ara.an Pembelaiaran

a. Tahap Persiapan - Pusdiklat
b. Tahap Persiapan - Balai Diklat
c. Tahap Pelaksanaan

5. Ev�v.�si�emJ;;;e-lajarit{ /\�:; ,.;. . ··· ... ',«{ !;\ )',':;,\,,,(\ ;(': 

a. Evaluasi Level 1
b. Evalv.asi: �evel 2 :.; ; ., .. \)0 

1) Tahap Persiapan
2) Tahap Pelaksanaan
3) Tahap Pengolahan Hasil

c. Evaluasi Level 3
d. Evaluasi Level 4

6. Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pusdiklat 

..J 

'1 

..J 

..J 
-

'1 

!;i,,>.:··._ti 

. ,: , . 

·'{" 

'1 

'. � < i: 

..J 

'1 

'1 

..J 

..J 

..J 

;·' ':;'; 

Balai 

Diklat 
-

-

-

-

..J 

'1 
.· 

'1 

-

-

-

-

-

..J 

Hasil penilaian tersebut selanjutnya dikategorikan menjadi indeks 
standar kualitas dengan 5 (lima) skala dan predikat sebagai berikut: 

Nilai . er�dik§;t, ,· .. . lndeks 
90 S XS 100 Sangat Baik 5 
80 S X < 90 Baik 4 
70 S X < 80 Cukup, perlu perbaikan minor 3 
50 s x< 70 Kurang Baik, perlu perbaikan mayor 2 

0 s x< 50 
Tidak Baik, perlu perbaikan menyeluruh dan 

1 
mendesak 
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1. Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP)

No. . .

Komponen: Analisis Kebutuhan Pembelajaran 

Subkom:p<,>nen Bobot :autir 
1. Verifikasi data Analisis 51% 1. Kelengkapah Dokuhl�n . .

Kebutuhan Pembelajaran a. Laporan hasil verifikasi data AKP
(AKP). b. Surat tugas verifikator

(Proses verifikasi data Analisis IC. Daftar hadir rapat verifikasi 

Kebutuhan Pembelajaran (AKP) d. Laporan hasil pengumpulan data AKP
dimulai dari pengolahan e. Notula rapat verifikasi
laporan basil pengumpulan 2. Keab$ahah r>pklin:ien
data AKP, pelaksanaan rapat a. Laporan hasil verifikasi data AKP yang ditandatangani
verifikasi data AKP, pengolahan oleh Kapusdiklat
hasil verifikasi data AKP sampai b. Daftar badir dan notula rapat yang ditandatangani oleh
dengan penyusunan laporan peserta rapat yang berwenang
basil verifikasi data AKP.) 

C. Surat Tugas verifikator yang ditandantangani dan diparaf
oleh pejabat yang berwenang

3. Kualitas lsi ": 

a. Pelatihan yang menjadi sampel merupakan basil AKP,
sesuai target peserta dan keluaran/ capaian

I 
pembelajarannya

b. Peserta yang hadir adalah pejabat yang memiliki
kewenangan dalam pengambilan keputusan dalam
pengembangan pegawai

4. Akurasi Waktu
Ketepatan waktu pelaksanaan verifikasi data AKP:

Bobot Nilai 

9% 
.. 

5 

1 

1 

1 
1 

3% 

1 

1 

47% 

40 

7 

23% 

23 
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2. Penyusunan
Pembelajaran.

Kalender 

(Konsep kalender pembelajaran 
merupakan output dari proses 
harmonisasi internal rencana 
penyelenggaraan pembelajaran 
yang selanjutnya menjadi input 
dalam proses harmonisasi 
program pembelajaran 
Kementerian Keuangan dengan 
hasil akhir berupa kalender 
pembelaj aran.) 
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33% 

sebelum akhir Juli (23) 
minggu pertama Agustus ( 1 7) 
minggu kedua Agustus (9) 
lebih dari min kedua A 

,Ilt1iani'an@/r�, =-:---:----:---:--���==-:---:---:--=,..,,....,
=

, .. ·.·.,,,...\
77

'i1
?3

?$:;,;;l';;:,-�,,-o,;, ...,,,,.==-; 
a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah

b. 

a. Kalender pembelajaran yang ditandatangani dan diberi
paraf oleh pejabat yang beiwenang

b. Notula rapat yang ditandatangani oleh notulis dan
pejabat yang beiwenang

c. Daftar hadir yang ditandatangani oleh peserta rapat yang
beiwenang

3. Kualitas Isi
Kalender pembelajaran telah disusun sesuai dengan notula
rapat dan/ a tau Nota Dinas terkait data susulan/ perbaikan
hasil verifikasi AKP dari unit Eselon I

4. Akurasi Waktu
Kalender pembelajaran ditetapkan:
- ::;5 hari kerja setelah harmonisasi program pembelajaran

Kementerian Keuan an 30

9 

9 

5 

3 

2 

33% 

33 

30% 
30 
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3. Pelaporan hasil Analisis
Kebutuhan Pembelajaran (AKP)
Kementerian Keuangan.

(Proses dimulai 
penghimpunan data 
verifikasi data 
harmonisasi internal 
dengan penyusunan 
hasil AKP Unit.) 

dari 
AKP, 
AKP, 

sampai 
laporan 
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K<>ip.ponen: Analisis<Kebutuhan PembeJajaran 
Bo bot Butir 

16% 

- 6-10 hari kerja setelah harmonisasi program
pembelajaran Kementerian Keuangan (20)

- > 10 hari kerja setelah harmonisasi program 
embela · aran Kementerian Keuan an 10 

5. Keamanan· Infotmasi

2. 

3. 

a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah
disim an di tern at yan aman

b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan

a. Laporan akhir AKP

b. Notula rapat

c. Kalender pembelajaran

.·Keabs::l.h@ Pokumen
a. Laporan akhir AKP telah ditandatangani dan diberi paraf

oleh Ka usdiklat
b. Notula rapat ditandatangani oleh notulis dan pejabat

yang berwenang
c. Kalender pembelajaran telah ditandatangani dan diberi

araf oleh e · abat an berwenan
Kualitas I�i 
a. Kompetensi dan jumlah peserta dalam laporan akhir AKP

dengan notula dan basil verifikasi telah sesuai 

b. Rencana waktu penyelenggaraan dalam laporan akhir
AKP dengan notula/kalender pelatihan telah sesuai

Bobot Nilai 

4% 
2 

2 

6 

1 

1 

11% 
7 

2 

2 

40% 
20 

20 
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-

Kecepatan waktu penyusunan laporan akhir AKP: 
- bulan September (35)
- bulan Oktober (30)
- bulan November (25)
- bulan Desember 20

b. 

35 

3 

3 
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2. Desain Pembelajaran

No. 

·· '$µ,�kont ·�.n,en Bobot 
1. Penyusunan Surat Tugas tim 12% 

penyusun dan/ atau tim 
pengembang desain 
pembelajaran. 

(Penyusunan Surat Tugas ini 
dimaksudkan untuk 
memberikan dasar hukum 
terkait proses pengembangan 
desain pembelajaran. Tim 
penyusun dan/ atau tim 
pengembang desain 
pembelajaran terdiri dari 
Widyaiswara dan dapat 
didukung oleh narasumber dari 
unit eselon I teknis.) 

�qmpo11e;;,11: Desa�;J?e.mbelQ:j,�n 
·. ,•, it ,, ' '' .· .' ·:. 

11�t1i ' 

1.·

a. 

b. Nota Dinas

c. Surat Tugas tim penyusun dan/ atau pengembang desain
embela · aran

Keabsahan tanda tangan Kapusdiklat pada Surat Tugas tim 
en sun dan atau en emban desain embela"aran 

a. Kelengkapan nama anggota tim penyusun/pengembang
desain embela· aran di dalam Surat Tu as

b. narasumber yang ditunjuk 
pengembangan desain 

Kecepatan waktu penyusunan Surat Tugas tim desain 
pembelajaran: 

AKP reguler: paling lambat 20 hari kerja; atau 
AKP insidental: paling lambat 7 hari kerja; 

sebelum ke iatan embela"aran 

a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah
disim an di tern at an aman

b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan

Bobot NiJ.ai 

7% 

1 

2 

4 

46%

46 

29% 

10 

19 

14% 

14 

4% 

2 

2 
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2. Pembahasan konsep desain
pembelajaran.

(Proses pembahasan konsep
desain pembelajaran dilakukan
dengan melibatkan tim 
penyusun dan/atau tim 
pengembang desain 
pembelajaran dengan 
didampingi pelaksana 
dan/ atau pejabat struktural 
dari Pusdiklat.) 
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24% �K:llen··ka ·�·iioKUin,eii 
KAP 

a. KAP sudah ditandantangani dan diparaf oleh pejabat
an berwenan

b. Keabsahan tanda tangan penerima dokumen atau alamat
surel tu ·uan

3. ··'Kualitas fsi

4. Alfurasi Wakti.1
Tanggal waktu pendistribusian KAP tidak lebih dari:

AKP reguler (20 hari kerja); 
AKP insidental (7 hari kerja); 
reguler selain pelatihan (10 hari kerja); atau 
insidental selain pelatihan (5 hari kerja); 

sebelum ro ram embela· aran dilaksanakan 
5. Keam9Pan Informasi

a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah
disim an di tern at an aman

b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan
an aman

c. Media pengiriman/ surel KAP hanya dapat diakses oleh
pihak yang berwenang

10 
5 

5 

.·5% 

2 

2 

1 

37% 

37 
30% 

30 

8% 

2 

2 

4 

Total ! 100% 100 
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3. Penyusunan desain
pembelajaran dan penyusunan
laporan desain pembelajaran.

(Taha pan 1n1 merupakan 
lanjutan dari proses 
pembahasan konsep desain 
pembelajaran. Keluaran yang 
dihasilkan dari kegiatan ini 
adalah KAP, GBPP, SAP, dan 
KNS.) 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

-9-

----·,- ·::t::;_°},\;:�f;}\·,.:0.·. 
- -, \,:.:-;::·;;

64%

3. 

Laporan penyusunan desain pembelajaran (5/5/5) 
KAP (10/6/4) 
GBPP (0/2/2) 
SAP (0/2/2) 
KNS (0/0/2) 
Notula pembahasan (3/3/3) 

- Verbal (1/ 1/ 1)
Nota Dinas (2/2/2)

* Ada 3 altematif pembobotan:
- Nonpelatihan
- Pelatihan tanpa ujian
- Pelatihan dengan ujian

a. keabsahan tanda tangan ketua tim pada laporan
penyusunan desain pembelaiaran

b. keabsahan tanda tangan dan parafpada KAP, GBPP, SAP
dan KNS

- - -

Laporan sesuai dengan KAP dan notula pembahasan 
(32/ 16/8) 
GBPP sesuai dengan KAP (0/8/8} 
SAP sesuai dengan GBPP (0/8/8) 
KNS sesuai dengan KAP (0/0/8} 

* Ada 3 altematif pembobotan:
- Nonpelatihan

·Bobot Nilai 

21%

21 

17% 
7 

10 

32% 

32 
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.TOTAL 
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100% 

- Pelatihan tanpa ujian
- Pelatihan den an u "ian

Laporan desain pembelajaran disampaikan tidak lebih dari 
5 hari sebelum ro ram embelajaran dilaksanakan 

a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah
disim an di tern at an aman

b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan

25% 

25 

.5% 

3 

2 
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3. Validasi Program

No. 
S11blfQJI1.pQnen 

L Pengajuan usulan validasi 
program pelatihan. 

(Unit pengusul validasi 
mengajukan rencana/ usulan 
program pelatihan paling 
lambat 3 (tiga) bulan sebelum 
pelatihan diselenggarakan 
untuk divalidasi dengan 
memperhatikan pedoman 
validasi program yang berlaku.) 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
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Bobot 
75% 1. 

2 .... 

3. 

4. 

Kpmponen: yati.clasi Program 

. ... 

. .. 
.... · . Butir 

Kelengkapaµpgkume:n 
a. Nota Dinas usulan validasi program
b. Verbal
C. Formulir deskripsi komponen validasi program
d. KAP
e. GBPP
f. Daftar riwayat hidup tenaga pengajar

g, Fotokopi SPrtifik:::it c:::ilon \Vidyaiswa.ra (untuk 
widyaiswara) /TOT (nonwidyaiswara) 

h. Hasil evaluasi terhadap tenaga pengaJar (jika sudah
pernah mengaiar) 

1. Hasil AKP 
Keabsghru-i. Doliirn.�n 

-··:----: _, - ----
. .  

j'. ·:·.>< . .  

a. Nota Dinas usulan validasi program yang ditandatangani
dan diberi paraf oleh Kapusdiklat 

b. Dokumen pendukung lain telah ditandatangani oleh
pihak yang berwenang 

H1.1ali��,if�i':�'I"� 5\. :·•<1:•·\· ... ,.·.
·. 

··:Ct,t >v;·.· ..
. .  ··' ...

''.' 
• •• ·,.·-,.-:-,:·., C:." 

a. Ketepatan peng1sian formulir deskripsi komponen
validasi program sesua1 dengan dokumen yang
dilampirkan

b. Kesesuaian KAPdan GBPP dengan hasil AKP
C. Kesesuaian kompetensi tenaga pengajar yang 

direkomendasikan dengan desain pembelajaran 
Akurasi WaktU 

.. ·.· . . · . .  

Bobot Nilai 
42% 

10 
4 
4 
4 
4 
4 

4 

4 

'8% 

4 

4 

21% 

7 

7 
7 

26% 
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2. Tindak lanjut hasil
rekomendasi validasi program
pelatihan.

(Tindak lanjut hasil 
rekomendasi validasi program 
pelatihan adalah kegiatan 
lanjutan dari pengusulan 
validasi program pelatihan 
untuk memastikan 
dijalankannya rekomendasi 
yang didapat pada tahap 
pengajuan usulan validasi.) 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

-12-

25% 

Usulan validasi program dikirimkan tidak melebihi 3 (tiga) 
bulan sebelum penyelenggaraannya kecuali bersifat 
mendesak (insidental) dan dipastikan diterima oleh pihak 

an seharusn a ada tan al tersebut 

a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah
disim an di tern at an aman

b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan

a. Kertas kerja/formulir monitoring tindak lanjut validasi
ro ram

a. Kertas kerja/formulir monitoring tindak lanjut validasi
program telah ditandatangani dan diparaf oleh pihak

an berwenan 
b. Dokumen tindak lanjut validasi program telah

ditandatan ani dan di araf oleh ihak an berwenang 
3. Kualitas I.

a

{ 
a. kertas kerja/formulir monitoring tindak lanjut validasi 

ro ram sesuai den an hasil validasi 
b. kertas kerja/ formulir monitoring tindak lanjut validasi

program sesuai dengan dokumen tindak lanjut hasil
validasi ro ram

4. Akurasi Waktu

Nilai 

26 

2 

1 

20 

14 

9% 

5 

4 

23% 

11 

12 

30% 
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U sulan validasi program dikirimkan tidak melebihi 3 (tiga) 
bulan sebelum penyelenggaraannya kecuali bersifat 
mendesak (insidental) dan dipastikan diterima oleh pihak 

an seharusn a ada tan al tersebut 

a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah
disim an di tern at an aman

b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan

Nilai 

30 

2 

2 
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4. Penyelenggaraan Pembelajaran

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

-14-

a. Tahap Persiapan - Pusat Pendidikan dan Pelatihan

1. 

(Dalam proses 1n1 Bidang 
Penyelenggaraan melakukan 
permintaan calon peserta pada 
unit pengguna yang terkait 
dengan baik permintaan secara 
regular maupun insidental.) 

9% 

4. 

Nota Dinas perrnintaan calon peserta telah ditandatangani 
dan di araf oleh ihak an berwenan 

Kebenaran isi di dalam Nota Dinas permintaan peserta, 
meliputi: 
a. Nama dan an katan elatihan

b.
C. 

Ketepatan waktu pembuatan Nota Dinas permintaan calon 
peserta: 
a. AKP Reguler:

- � H-15 hari kerja sebelum kegiatan pelatihan (39)
- H-10 sampai H-14 hari kerja sebelum kegiatan

pelatihan (30)
- H-5 sampa1 H-9 hari kerja sebelum kegiatan

pelatihan (20)
- <H-5 hari kerja sebelum kegiatan pelatihan (10)

b. AKP Insidental:

1 

27% 

27 

22% 

4 

4 

4 

10 

39% 

39 
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2. Verifikasi calon peserta.

(Dalarn proses 1n1 Bidang
Penyelenggaraan melakukan
seleksi peserta pembelajaran
berdasarkan data administrasi
peserta pembelajaran dengan
menyesuaikan pada 
persyaratan peserta yang 
terdapat di dalarn Kerangka 
Acuan Program (KAP) yang 
telah ditetapkan.) 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
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12% 

- � H-5 hari kerja sebelum kegiatan pelatihan (39)
- H-3 sampai H-4 hari kerja sebelum kegiatan

pelatihan (25)
- H-1 sarnpa1 H-2 hari kerja sebelum kegiatan

elatihan 15

a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah
disim an di tern at an aman

b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan

yang 

Peserta yang diumumkan telah sesuai dengan persyaratan 
eserta ada KAP 

Ketepatan waktu pembuatan pengumuman hasil verifikasi 
calon peserta: 
- �2 (dua) hari kalender setelah informasi peserta diterima

(38)
- 2-7 (dua sampai tujuh) hari kalender setelah informasi

eserta diterima 25

:Sobot Nilai 

2 

1 

26 

21%' 

21 

38% 
38 
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3. Penyediaan tenaga pengajar.

(Dalam proses 1n1 Bidang 
Penyelenggaraan memilih dan 
menunjuk tenaga pengajar 
berdasarkan rekomendasi 
tenaga pengajar dari Bidang 
Perencanaan dan 
Pengembangan Diklat. Dalam 
proses permintaan pengajar 
dari luar Pusdiklat, Bidang 
Penyelenggaraan menerbitkan 
naskah dinas permintaan 
pengajar yang berisi antara lain 
yaitu penyampaian nama mata 
pelajaran yang akan diampu 
beserta jadwal pelatihan dan 
kompetensi pengaJar yang 
dibutuhkan untuk mata 
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15% 

a. dan dokumen 

b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan

4. Akuras:i: waR:tµ .

merupakan pengajar yang 
KAP dan/atau rekomendasi 

Naskah dinas pemintaan pengajar dikirimkan paling lambat:
a. AKP Reguler:

> 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelatihan (33)
5-10 (lima sampai sepuluh) hari kerja sebelum
pelatihan (20)
<5 (lima) hari kerja sebelum pelatihan (10)

b. AKP Insidental:
> 5 lima hari kerja sebelum elatihan 33

3% 

1 

20% 
20 

32% 

32 

33% 

33 
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pelajaran tersebut.) 

4. Penyusunan jadwal pelatihan.

(Dalam proses 1n1 Bidang 
Penyelenggaraan menyusun 
jadwal pembelajaran sesuai 
tanggal pelaksanaan yang 
tertera dalam kalender 
pembelajaran.) 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
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6% 

3-5 (tiga sampai lima) hari kerja sebelum pelatihan
(20)
<3 ti a hari ke ·a sebelum elatihan 10

· . 5.. I((:}�anan Infgr;masi
a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah

disim an di tern at an aman
b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan

a. 

b. 

nama 

a. 

Nilai 

3% 

2 

1 

18 

1 
1 

... 15%(. 
15 

21 

11 

30% 

30 
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5. Penyusunan Surat Keputusan 19%
Penyelenggaraan
Pembelajaran.

(Surat Keputusan
Penyelenggaraan pembelajaran
merupakan keputusan pejabat
berwenang dalam hal ini Kepala
BPPK/ Kepala Pusdiklat yang
menjadi dasar penyelenggaraan
dan pembiayaan pembelajaran,
yang memuat daftar panitia,
pengajar, dan peserta
pembelajaran serta hal-hal lain
yang berhubungan dengan
penyelenggaraan
pembelajaran.)

AKP Insiden tal 
- � 1 satu hari ker·a sebelum ke

a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah
disim an di tern at an aman

b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan

��absahan Dokumen 
a. Surat Keputusan penyelenggaraan 

ditandatan ani oleh Ka usdiklat 
b. Setiap lembar Surat Keputusan penyelenggaraan

embelajaran dilen ka i araf autentik Ka usdiklat 
3. Ktialitas Isi

a. Nama pengajar yang ditetapkan dalam Surat Keputusan
penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan hasil
ke utusan eneta an en a·ar rekomendasi en a·ar

b. Nama perserta pelatihan yang ditetapkan dalam Surat
Keputusan penyelenggaraan pembelajaran sesuai
den an Pen muman verifikasi calon eserta

4. Akurasi Waktu
Surat Keputusan penyelenggaraan pembelajaran ditetapkan

alin lambat sebelum ke iatan elatihan 
5. Keamanan Informasi

1 

1 

10 

9 

39% 
24 

15 

24% 

24 

3% 
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·No.

6. Penyusunan panduan 

7. 

penyelenggaraan pelatihan. 

(Dalam proses 1n1 Bidang 
Penyelenggaraan menyusun 
panduan penyelenggaraan 
pelatihan yang merupakan 
informasi bagi peserta 
pelatihan terkait pelaksanaan 
pelatihan yang paling kurang 
memuat informasi mengenai 
desain pembelajaran, jadwal, 
tata tertib peserta, hak dan 
kewajiban peserta, serta 
ketentuan evaluasi.) 

Ra pat persiapan 
penyelenggaraan pembelajaran. 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
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,,· ... �:J{<>;�P:9A�fp: Penyelenggaraan. PembelajarjJJ., .
.. Tab.a l>�rsiif an - Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

.Bobot Butir 
a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah

disim an di tern at an aman
b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan

yang aman

Bobot Nilai 
2 

1 

Total , 100% 100 
9% 

30% 

L 
elatihan 

c. Jadwal elatihan
2. Keabsahan Dokume:h

Panduan penyelenggaraan pelatihan/ pedoman pelatihan
telah ditandatan ani oleh ihak an berwenan

3. Kualitas Isi
a. Informasi mengenai desain pembelajaran dan ketentuan

evaluasi sesuai den an KAP
b. Ketepatan informasi mengenai jadwal pelatihan, tata

tertib eserta serta hak dan kewa"iban eserta
4. .�rasi.Waktu

Panduan penyelenggaraan diselesaikan maksimal 1 (satu)
hari ker·a sebelum ro embela"aran dilaksanakan

5. · 'teeamanan Informasi
a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah

disim an di tern at an aman
b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan

27% 

17 

5 

5 

11% 

11 

39% 

22 

17 

�Qo/o 
20 

·3%

2 

1 
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(Dalam proses 1n1 Bidang 
Penyelenggaraan 
menyelenggarakan rapat 
persiapan pembelajaran yang 
dilaksanakan sebelum 
pembelajaran diselenggarakan 
dan dihadiri sekurang
kurangnya oleh perwakilan 
pejabat dan/ atau pegawai di 
lingkungan Pusdiklat, tenaga 
pengajar, serta perwakilan dari 
unit pengguna terkait. Dalam 
rapat persiapan pembelajaran 
dilakukan pembahasan tentang 
kesiapan masing-masing 
bidang/bagian di Pusdiklat, 
tenaga pengajar, serta unit 
pengguna dalam 
menyelenggarakan 
pembelajaran terkait.) 
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a. Notula rapat persiapan yang ditandatangani notulis dan
atasan

b. Undangan rapat persiapan yang ditandangani pihak yang
berwenan

c. Daftar hadir rapat persiapan yang ditandatangani

e. Sarana dan prasarana, alat tulis kantor dan dukungan
teknologi

f. Evaluasi embela· aran
4. Aku:rasi W aktt

i

Rapat persiapan penyelenggaran pelatihan diselenggarakan
paling lambat:
a. AKP Reguler:

�4 (empat) hari kerja sebelum kegiatan pelatihan (20) 
2-3 (dua sampai tiga) hari kerja sebelum pelatihan (10)
�1 (satu) hari kerja sebelum pelatihan (0)

b. AKP Insidental:
�2 (dua) hari kerja sebelum kegiatan pelatihan (20) 
1 satu hari ker·a sebelum elatihan 10 

4 

3 

4 

39% 

9 

5 

10 
5 

5 

5 

20% 

20 
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a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah
disim an di tern at an aman

b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan

Bobot Nilai 

3% 

2 

1 
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___ b. Tahap Persiapan - Bafari Pen.didikan dan Pelatihan 

1. Permintaan
pelatihan.

(Dalam proses 1n1 Seksi 
Penyelenggaraan melakukan 
permintaan calon peserta pada 
unit pengguna yang terkait 
dengan kebutuhan 
pembelajaran baik permintaan 
secara regular maupun 
insidental.) 

a. 

b. 

C. 

Ketepatan waktu pembuatan Nata Dinas permintaan calon 
peserta: 
a. AKP Reguler:

- � H-15 hari kerja sebelum kegiatan pelatihan (39)
- H-10 sampai H-14 hari kerja sebelum kegiatan

pelatihan (30)
H-5 sampai H-9 hari kerja sebelum kegiatan
pelatihan (20)

- <H-5 hari kerja sebelum kegiatan pelatiahan (10)
b. AKP Insidental:

- � H-5 hari kerja sebelum kegiatan pelatihan (39)
H-3 sampai H-4 hari kerja sebelum kegiatan

elatihan 25

-·2·00/
. _· _l<G'l'O 

8 

1 

27 

4 

4 

4 

10 

39 
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2. Perrnin taan rekornendasi
tenaga pengajar ke Pusdiklat.

(Dalam proses 1n1 Seksi 
Penyelenggaraan rnengajukan 
naskah dinas perrnintaan 
pengaJar kepada Bidang 
Perencanaan dan 
Pengernbangan Diklat 
Pusdiklat bersangkutan sesuai 
dengan rekornendasi tenaga 
penga.Jar dari Bidang 
Perencanaan dan 
Pengernbangan Diklat. Dalarn 
proses perrnintaan pengaJar 
dari luar Pusdiklat, Seksi 
Penyelenggaraan rnenerbitkan 
naskah dinas permintaan 
pengajar yang berisi antara lain 
yaitu penyarnpaian nama rnata 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

-23-

16% 

- H-1 sarnpru H-2 hari kerja sebelurn kegiatan
elatihan 15

5. Kearnanan Irtforma:si
a. Dokurnen kualitas dan dokurnen pendukung telah

disirn an di tern at an arnan
b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan

Naskah dinas permintaan pengajar yang ditandatangani dan 
di araf oleh ihak an berwenan 

3. ·Kualftas Isi
Pengajar yang ditetapkan merupakan pengajar yang
berkom ten sesuai den an KAP dan atau rekomendasi

,:�lm··•w�ff.ilf)J!r'.}
s
·

Permintaan rekomendasi pengajar dari Bidang Perencanaan
dan Pengembangan Diklat dilakukan paling lambat:
a. AKP reguler:

> 10 (sepuluh) hari kerja (33)
5-10 (lima sarnpai sepuluh) hari kerja (20)
<5 (lirna) hari kerja (10)

b. AKP insidental:
> 5 (lima) hari kerja (33)
3-5 (tiga sampai lima) hari kerja (20)
<3 ti a hari ker·a 10

3% 
2 

1 

6 

6 

20% 

20 

32% 
32 

33 
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pelajaran yang akan diampu 
beserta jadwal pelatihan dan 
kompetensi pengaJar yang 
dibutuhkan untuk mata 
pelajaran tersebut.) 

3. Penyusunan jadwal pelatihan.

(Dalam proses 1n1 Seksi 
Penyelenggaraan menyusun 
jadwal pembelajaran sesuai 
tanggal pelaksanaan yang 
tertera dalam kalender 
pembelajaran.) 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
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8% 

a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah

b. 

Jadwal pelatihan ditandatangani oleh pihak yang 
berwenan 

3. :Kualitas Isi
a. jadwal pelatihan yang telah ditetapkan harus sesuai

den an urutan an terda at dalam desain embela·aran
b. jadwal pelatihan yang telah ditetapkan harus memuat

dengan jelas mengenai mata pembelajaran, jumlah jam
elatihan KAP , dan nama en a· ar an telah diteta kan 

, 4. Akurasi ·waktu 
Jadwal pelatihan ditetapkan paling lambat: 
a. AKP Reguler

- � 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan pelatihan (30)
1-2 (satu sampai dua) hari kerja sebelum kegiatan
pelatihan (15)

b. AKP Insidental
- � 1 satu hari ker·a sebelum ke

2 

1 

18 
1 
1 

15%·:--

15 

32% 
21 

11 

30% 
30 
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4. Penyusunan Surat Keputusan
penyelenggaraan pembelajaran.

(Surat -Keputusan
penyelenggaraan pembelajaran
merupakan keputusan pejabat
berwenang dalam hal ini Kepala
BPPK/ Kepala Balai yang
menjadi dasar penyelenggaraan
dan pembiayaan pembelajaran,
yang memuat daftar panitia,
pengajar, dan peserta
pembelajaran serta hal-hal lain
yang berhubungan dengan
penyelenggaraan
pembelajaran.)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
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20% 

S. . :tiia.manan Informasi
a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah

disim an di tern at an aman
b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan

c. Pengumuman administrasi 
eserta eman ilan eserta

a. Surat Keputusan penyelenggaraan pembelajaran
ditandatan ani oleh Ke ala Pusdiklat Ke ala Balai

b. Setiap lembar Surat Keputusan penyelenggaran
pembelajaran dilengkapi paraf autentik Kepala
Pusdiklat Ke ala Balai

3. J�ijalitas lsi
a. Nama pengajar yang ditetapkan dalam Surat Keputusan

penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan hasil
ke utusan eneta an en a·ar rekomendasi. en a·ar

b. Pengajar yang ditunjuk dalam pelatihan memiliki
kom etensi sesuai den an an di ras aratkan dalam KAP

.4. A:'k,-urasi Waktu 
Surat Keputusan penyelenggaraan pembelajaran ditetapkan 

alin lambat sebelum ke ·atan elatihan 
5. l{¢amanan Informasi

a. Dokumen kualitas dan dokumen endukun telah

Bobot 

3% 

2 

1 

1 

19%. 

10 

9 

39% 

15 

24 

24% 

24 

3% 

2 
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5. Penyusunan panduan
penyelenggaraan pelatihan.

(Dalam proses 1n1 Seksi 
Penyelenggaraan menyusun 
panduan penyelenggaraan 
pelatihan yang merupakan 
informasi bagi peserta 
pelatihan terkait pelaksanaan 
pelatihan yang paling kurang 
memuat informasi mengenai 
desain pembelajaran, jadwal, 
tata tertib peserta, hak dan 
kewajiban peserta, serta 
ketentuan evaluasi.) 

6. Rapat persiapan 
penyelenggaraan pembelajaran. 
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4% 

40% 

c. Jadwal elatihan
2. ,: i;�ijabsahan Dokumen

Buku panduan penyelenggaraan pelatihan/ pedoman 
elatihan telah ditandatan ani oleh ihak yan berwenan 

a. Informasi mengenai desain pembelajaran dan ketentuan
evaluasi sesuai den an KAP

b. Ketepatan informasi mengenai jadwal pelatihan, tata
tertib eserta serta hak dan kewa"iban eserta

4. A:kurasi Waktu

Panduan penyelenggaraan diselesaikan maksimal 1 (satu)
hari ker·a sebelum ro ram embelajaran dilaksanakan

5. Keamanan Informasi
a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah

disim an di tern at an aman
b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan

11% 

11 

39% 

22 

17 

20% 

20 

3% 

2 

1 
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Sub�Clmpo.nen 

(Dalam proses 1n1 Seksi 
Penyelenggaraan 
menyelenggarakan rapat 
persiapan pembelajaran yang 
dilaksanakan se belum 
pembelajaran diselenggarakan 
dan dihadiri sekurang
kurangnya oleh perwakilan 
peJabat danj atau pegawru. di 
lingkungan Balai Diklat, tenaga 
pengaJar, serta perwakilan dari 
unit pengguna terkait. Dalam 
rapat persiapan pembelajaran 
dilakukan pembahasan tentang 
kesiapan masing-masing 
bidang/ bagian di seksi di Balai 
Diklat, tenaga pengaJar, serta 
unit pengguna dalam 
menyelenggarakan 
pembelajaran terkait) 
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2. 

:3. 

4. 

5. 

b. Undangan rapat persiapan
c. Daftar hadir rapat persiapan
Keabsahan Dokumen
a. Notula rapat persiapan yang ditandatangani notulis dan

atasan
b. Undangan rapat persiapan yang ditandangani pihak yang

berwenang
c. Daftar hadir rapat pers1apan yang ditandatangani

peserta rapat
Kualitas Isi . .. • 

Paling kurang membahas mengenai: 
a. Kegiatan/ aktivitas pembelajaran
b. Konsep jadwal pembelajaran
c. Pengaiar dan strategi pembelajaran
d. Peserta (profil peserta)
e. Sarana dan prasarana, alat tulis kantor dan dukungan teknologi
f. Evaluasi pembelaiaran

Rapat persiapan penyelenggaran pelatihan diselenggarakan 
paling lambat: 
a. AKP Reguler:

- ;,;:4 (empat) hari kerja sebelum kegiatan pelatihan (20)
- 2-3 {dua sampai tiga) hari kerja sebelum pelatihan ( 10)
- ::;; 1 (satu) hari kerja sebelum pelatihan (0)

b. AKP Insidental:
- ;;;:2 (dua) hari kerja sebelum kegiatan pelatihan (20)
- 1 (satu) hari kerja sebelum pelatihan (10)

Keamanan Informasi 

Bgbot Iiilai 
9 

7 

11% 
4 

3 

4 

3.9% 

9 

5 
10 
5 
5 
5 

·1tJ%

20 

3% 
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a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah
disim an di tern at an aman

b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan 1 
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c. Tahap Pelaksanaan

No. 
Subkom onen Bobot 

1. Pelaksanaan kegiatan 35% 

2. 

pembelajaran. 

(Kegiatan pembelajaran dapat 
dilakukan dengan metode 
klasikal maupun nonklasikal. 
Pemilihan metode disesuaikan 
dengan desain pembelajarar1 
yang telah ditetapkan.) 

Penan anan keluhan eserta. 35% 

Komponen: Penyelenggaraan Pem.belajaran 
Taha Pelaksan�an 

Butir Bo bot 

d. KAP/GBPP/SAP

2� Keabsahan Dokumen 11% 

b. Daftar hadir pengajar yang ditandatangani pengajar
(salinan cetak)/disahkan manajer kelas (salinan lunak

ada Semantik 
c. Daftar hadir peserta yang ditandatangani peserta

(salinan cetak)/disahkan manaJer kelas (salinan lunak 
ada Semantik 

.. 3. Kualitas Isi 
Kesesuaian kegiatan aktivitas mengajar dalam kartu 
men ajar den an GBPP/SAP masin embela·aran 

Kesesuaian alokasi waktu pada masing-masing mata 
embela·aran an sesuai den an GBPP SAP 

5. K,eamanan Infqtiliasi
a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah

disim an di tern at an aman
b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan

39% 

3% 

Nilai 

8 

5 

5 

5 

5 

3 

3 

39 

24 

2 

1 
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3. 

(Keluhan peserta pembelajaran 
yang ditangani oleh 
penyelenggara pembelajaran 
yaitu keluhan yang 
disampaikan peserta saat 
pembelajaran berlangsung. 
Selama pembelajaran 
berlangsung peserta dapat 
menyampaikan keluhan 
kepada petugas piket/ PI C 
pelatihan untuk selanjutnya 
dapat disampaikan ke 
Bidang/Bagian terkait. Hal ini 
dilakukan untuk meminimalisir 
keluhan peserta saat 
pelaksanaan 
penyelenggaraan 
pembelajaran.) 

evaluasi 

Penyusunan naskah dinas 
pengembalian peserta. 

(Pengembalian peserta 
pembelajaran dibedakan 
menjadi dua yaitu peserta yang 
dikembalikan se belum 
pembelajaran 
peserta yang 

selesai dan 
telah selesai 
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30% 

a. Formulir keluhan peserta, baik via formulir cetak
maupun melalui perangkat lunak lainnya (semisal Google
Forms mau un a likasi lain a

Keabsahan dokumen keluhan 

a. Keluhan yang telah disampaikan melalui manajer
kelas/lembar keluhan telah diselesaikan secara langsung
a tau telah diteruskan kepada unit yang
bertan n ·awab menindaklan·uti

4. . iAliurasi W aktu

5. ijeamanan Infonnasi
Dokumen keluhan dapat diakses dengan mudah oleh pihak
an berke entin an 

2. Keabsahan Dokumen
a. Surat pengembalian peserta yang ditandatangani pihak

an berwenan
b. Rekapitulasi kehadiran peserta yang ditandatangani

ihak an berwenan

1 

1 
1 

17 

42% 

22 

20 

26% 

26 

12% 

12 

5 

5 

5 

25% 

10 

10 
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mengikuti pembelajaran. 
Peserta pembelajaran yang 
dikembalikan sebelum 
pembelajaran selesai dapat 
disebabkan karena peserta 
melanggar tata tertib 
pembelajaran, peserta tidak 
memenuhi syarat untuk 
melanjutkan pembelajaran, 
dan hal-hal lain yang diatur 
oleh penyelenggara 
pembelajaran.) 
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c. Daftar hadir eserta 

a. Kebenaran nama, NIP, dan asal peserta yang 
dikembalikan

b. Kesesuaian nama pembelajaran yang diikuti dan tanggal
en embalian

Penyusunan surat pengembalian peserta yang telah 
mengikuti pelatihan dilakukan paling lambat: 

i (satu) hari kerja setelah penutupan (25j 
2-5 (dua sampai lima) hari kerja setelah penutupan ( 15)
> 5 (lima) hari kerja setelah penutupan ( 10)
tidak ada en embalian eserta 0

a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah
disim an di tern at an aman

b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan

Bobot Nilai 
5 

32% 

20 

12 

25%, 

25 

2 

1 
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5. Evaluasi Pembelajaran
a. Evaluasi Level 1

1. 

(Rekomendasi yang 
dikonsepkan oleh Bi dang 
Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 
/ Seksi Evaluasi berdasarkan 
hasil evaluasi penyelenggaraan 
dan pengajar, disampaikan 
secara tertulis kepada 
Bidang/ Bagian 
/ Seksi/ Subbagian lain 
bersamaan dengan undangan 
pelaksanaan rapat konfirmasi 
hasil rekomendasi. Ra pat 
tersebut dimaksudkan untuk 
mengonfirmasi rekomendasi 
yang telah diberikan dan 
rencana tindak lanjut yang 
akan dilakukan oleh masing
masing Bi dang/ Bagian 
/ Seksi/ Subbagian. Keluaran 
rapat tersebut adalah matriks 
tindak lanjut atas rekomendasi 
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2. 

3. 

4. 

5. 

C. 

d. 
e. Rekap evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi pengajar

elatihan

a.· M;triks tindak lanjut rekomendasi yang ditandatangani
ihak an berwenan 

b. Notula rapat rekomendasi yang ditandatangani notulis
dan atasan

a. S��ua masukan yang signifikan di dalam rekap evaluasi
penyelenggaraan dan pengajar pelatihan sesuai rapat
rekomendasi sudah dimasukkan ke dalam matriks
tindak lan·ut rekomendasi

b. Setiap rekomendasi sudah diberikan rencana tindak
lanjutn a

Akurasi Waktu 
Matriks tindak dilakukan setiap 

Keamanan Informasi 

5 

9% 
3 

3 

3 
42% 

20 

22 

17% 
17 

5% 
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pembelajaran yang 
ditandatangani oleh para 
Kepala Bi dang/ Bagian 
/ Seksi/ Subbagian yang 
mendapatkan rekomendasi.) 

2. Monitoring tindak lanjut atas
rekomendasi hasil evaluasi
pembelajaran.

(Matriks tindak lanjut atas 
rekomendasi pembelajaran 
digunakan sebagai bahan 
dalam melakukan monitoring 
tindak lanjut rekomendasi. 
Hasil monitoring terse but 
kemudian dilaporkan dalam 
laporan monitoring tindak 
lanjut rekomendasi program 
yang dilakukan setiap 3 (tiga) 
bulan.) 

TOTAL 
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17% 

100% 
·· . .. , . .  ,.,.·,.,,. � 

l(�m;ponen: Evalqa�i ,Jl�t»;helajaran· · · ··· 
Evaluasi �y¢I 1 

a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah
disim an di tern at an aman

b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan

tindak 

b. Matriks tindak lan"ut atas rekomendasi

a. 

b. 

rekomendasi 
berwenan 

yang 

Kesesuaian data dalam laporan monitoring tindak lanjut 
atas rekomendasi perbaikan dengan matriks tindak lanjut 
atas rekomendasi 

'"\.·i(···.·;;1.':.....' • 
.·•. ',,-akt, .. ·-.·.,'.·'�uras1W u_ 

Laporan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi 
elatihan dilakukan setia 3 ti a bulan sekali 

a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah
disim an di tern at an aman

b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan

Nilai 

3 

2 

25 

10 

15 

6 

13 

27 

2 

2 
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b. Evaluasi Level 2
1) Tahap Pcrsiapan

(Rancangan naskah soal ujian 
beserta kunci jawabannya 
bersifat rahasia dan 
disampaikan oleh penyusun 
soal dalam bentuk salinan 
(cetak dan/ atau lunak) kepada 
Kepala Bidang Evaluasi/ 
Kepala Bidang Penjenjangan 
Pangkat dan Peningkatan 
Kompetensi (PPPK) paling 
lambat 4 (empat) hari kerja 
sebelum naskah soal diujikan.) 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

-34-

c. Surat Togas penyusun soal atau Surat Keputusan
en elen araan

d. Keran ka naskah soal atau KAP

Rancangan naskah soal dikirimkan oleh penyusun soal yang 
berwenan 

3. Kualitas Isi
a. Rancangan naskah soal sesuai dengan kerangka naskah

soal KAP
b. Rancangan naskah soal berasal dari pihak yang

berkompeten untuk membuat soal (dibuktikan dengan
Surat Togas penyusun soal a tau Surat Keputusan/ Surat
Togas en eleng araan

4.· Akurasi Waktu
Rancangan naskah soal diterima tidak lebih dari 4 (empat) 
hari ker · a se belum elaksanaan u · ian 

5. Keamanan Info:rn:iasi
a. Rancangan naskah soal diterima melalui media atau

surel yan aman
b. Rancangan naskah soal yang diterima dalam bentuk

salinan (cetak dan/ atau lunak) disimpan di tern pat yang
aman

5 

3 

3 

3 
6% 

6 

23% 
18 

5 

34% 
34 

23% 
13 

10 
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2. Pelaksanaan
rancangan naskah soal.

validasi 

3. 

(Validasi naskah soal 
dikoordinasikan oleh Kepala 
Bidang Evaluasi/ Kepala 
Bidang Penjenjangan Pangkat 
dan Peningkatan Kompetensi 
(PPPK) berdasarkan Peraturan 
Kepala BPPK mengenai 
pedoman penyusunan soal dan 
validasi soal.) 

Penerimaan hasil 
rancangan naskah soal. 

(Naskah soal yang 

validasi 

telah 
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55% 

23% 

a. Ceklis formulir validasi sudah diisi den

2. Keabsahan Dokumen

Formulir validasi soal yang ditandatangani oleh validator
soal

3. Kualitas Isi
a. N askah soal yang sudah divalidasi telah sesuai dengan

keran ka naskah soal KAP

4.,.· Akurasi Waktu 

2. 

Validasi soal dilakukan dalam waktu yang memadai jika: 
dilakukan >2 (dua) hari (26) 
dilakukan dalam 2 (dua) hari (23) 
dilakukan dalam 1 (satu) hari (20) 
tidak dilakukan validasi 0 

a. Dokumen-dokumen validasi dikirimkan dan diterima
melalui media atau surel an aman

b. Tujuan pengiriman atau alamat surel hanya bisa diakses
oleh validator bukan surel umum

Kelengkapan isian lembar kendali penyusunan dan validasi 
soal 
Keabsahan Dokumen 

8 

4 

4% 

4 

31% 

25 

6 

>26%

26 

20 

7 

7% 
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divalidasi disampaikan oleh 
validator soal kepada Kepala 
Bidang Evaluasi/ Kepala 
Bidang Penjenjangan Pangkat 
dan Peningkatan Kornpetensi 
(PPPK) paling lambat 2 (dua) 
hari kerj a se belum naskah soal 
diujikan.) 

TOTAL 
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a. Kesesuaian isian validator soal dalam lernbar kendali

Naskah soal tervalidasi diterima: 
Paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelurn pelaksanaan 
ujian (43) 
1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan ujian (30) 
ada hari elaksanaan u·ian 20 

a. Hasil validasi rancangan naskah soal diterima 
men nakan media atau surel an arnan 

b. Hasil validasi rancangan naskah soal dalam bentuk
salinan (cetak dan/ atau lunak) disimpan di tempat yang
aman

8 

5 

5 

43 

25% 

18 

7 
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No. 

1. 

2) Tahap Pelaksanaan
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I(91Ur�rnen:. Evaluasi Pel,Jlb,ffl'j�n 
...... ;<; .... . .... ··.. ..��l\J.i�i �vel 2 -- 'f;1;Ji�:o J>el�k,�3:IJ.;1;lI1 

Penggandaan naskah 
UJlan. 

soal 

(Petugas penggandaan soal 
melakukan penggandaan soal 
sesuai keperluan dan mengisi 
lembar kendali penggandaan 
soal.) 

35% . L . Keiertgkapan Do�i:nen .· 
a. Lembar kendali persiapan pelaksanaan ujian
b. Naskah soal yang diujikan
c. Lembar iawaban uiian (WU)
d. Daftar hadir pelaksanaan ujian
e. Lembar kendali pembukaan sampul

· .

a. Lembar kendali persiapan pelaksanaan yang diisi dan
ditandantangani pada bagian penggandaan soal

b. Lembar kendali persiapan pelaksanaan yang diisi dan
ditandantangani pada bmrian penyimpanan soal

a. Jumlah naskah soal yang diujikan dan LJU sesuai
dengan iumlah yang tercantum dalam lembar kendali

b. Hasil penggandaan soal terbaca dan lengkap
c. Kebenaran perhitungan jumlah peserta uiian

Penggandaan naskah soal ujian dilakukan: 
sebelum hari H pelaksanaan ujian (17) 

- pada hari pelaksanaan ujian (10.)

a. Penggandaan dilakukan oleh petugas sesuai dengan yang
tertera pada lembar kendali

b. Penggandaan soal dilakukan pada tempat yang aman
c. Hasil penggandaan disimpan pada tempat yang aman

dengan sampul tertutup

Bobot Nila.i 
16% 

8 
2 

2 
2 
2 

3% . 

2 

1 

.37% 
15 

15 
7 

17% 
17 

.. 27% 
7 

10 
10 
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2. 

3. 

Pendistribusian naskah soal 
ujian. 

(Naskah soal ujian yang sudah 
siap diujikan beserta lembar 
kendali pelaksanaan ujian 
didistribusikan kepada 
pengawas.) 

Pelaksanaan ujian. 

(Pelaksanaan ujian dilakukan 
sesuai dengan jadwal ujian 
yang telah ditentukan. 
Pengawas memastikan ujian 
berlangsung sesuai dengan tata 
tertib ujian dan mengisi lembar 
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8% 

36% 

4. 

Keabsahan··Dokumen 
Lembar kendali serah 
ditandatan ani sesuai den 

. Akurasi Wa.ktu 
Proses pendistribusian naskah 
sebelum waktu u·ian dimulai 

5. Keamanan lnformasi
a. Pen erahan naskah soal u · ian dilakukan den an aman
b. Penyerahan naskah soal dilakukan dalam sampul

tertutu
c. Penyerahan soal dilakukan dari dan kepada pihak yang

berwenan

b. Lembar kendali embukaan sam ul
C. 

d. Soal u·ian
e. Lembar ·awaban u·ian LJU

2. Keabsahan Dokumen
a. Lembar kendali elaksanaan u·ian an1 

30 

42% 

10 
20 

12 

6 

1 
1 
1 
1 

4% 

3 
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kendali pelaksanaan ujian.) 

4. Penyerahan berkas hasil ujian
dari pengawas ke Kepala
Subbidang Evaluasi Diklat.

(Berkas hasil ujian diserahkan
pengawas ke Kepala Subbidang
Evaluasi Diklat dengan mengisi
lembar kendali.)
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7% 

-39-

Bobot . Nilai 

b. Lembar kendali embukaan sam am 1 
3. Kualitas Isi

a. kesesuaian jumlah soal dan lembar jawaban ujian (WU)
dalam lem bar embukaan sam ul

b. memastikan kesesuaian jumlah peserta di lembar
kendali elaksanaan u · ian den an daftar hadir

c. kesesuaian jumlah lembar jawaban ujian (WU) yang
terisi den an daftar hadir

Semua eserta mematuhi tata tertib u·ian 
Lembar jawaban ujian (LJU) dikembalikan dengan 
len ka sesuai den an daftar hadir eserta 

a. Lembar kendali serah terima hasil u·ian
b. Lembar kendali elaksanaan u·ian
c. Daftar hadir u·ian

Lembar kendali serah terima hasil ujian yang 
ditandatan ani sesuai den an fun si dan kewenan ann a 

25% 

41% 

3. &llJUitas lsi 5% 
a. Jumlah lembar jawaban ujian (WU) yang diterima sesuai

den an ·umlah an tercantum dalam lembar kendali

5 

10 

10 

20 

11 

30 

1 

1 
5 

10 

3 
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5. Penyerahan berkas hasil ujian
dari Kepala Subbidang Evaluasi
Diklat ke pemeriksa hasil ujian.

(Bidang Evaluasi dan Pelaporan 
Kinerja menyampaikan berkas 
hasil ujian kepada pemeriksa 
hasil ujian paling lama 3 (tiga) 
hari kerja setelah UJ1an 
berlangsung.) 
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Jumlah lembar jawaban ujian (WU) yang diterima sesuai 
den an ·umlah eserta an hadir ada daftar hadir _.._,,,,,,,,,.,.----,--,-,;-,-.....,...,,...=,.,.,,---s:1r.-:-.,,...,---1

,.,,-, ·,;,-_--JIW\t:�t14' -- , ;'2M:$!'-.:], 

7% 

Lembar jawaban ujian (WU) diserahkan pada hari yang 
sama dengan pelaksanaan ujian (untuk pelaksaan ujian di 
kantor tidak ditunda 

�l��a;n::,tnra-1»1ilffi;; '",.: -" :: ·_. ---- -· _:;��W�-' __ 

a. 

b. 

Kesesuaian jumlah lembar jawaban ujian (WU) yang 
diserahkan dengan yang tercantum dalam lembar kendali 

en erahan lembar ·awaban u·ian WU 
4._ _ Akurasi W aktu 

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menyampaikan 
berkas ujian kepada pemeriksa: 

:S;3 ti a hari ker·a setelah u·ian berlan sun 37 

5% 

37% 

6 

5 

7 

3 

5 

37 
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6. Penyerahan hasil pemeriksaan
ujian dari pemeriksa ujian ke
Bidang Evaluasi dan Pelaporan
Kinerja

(Pemeriksa hasil UJlan 
menyampaikan hasil 
pemeriksaan ujian paling lama 
5 (lima) hari kerja sejak berkas 
jawaban ujian disampaikan 
oleh Bidang Evaluasi dan 
Pelaporan Kinerja.) 
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···KR�lPPlle�:· Evaluasi. Peit(b,.¢Ji)jit�P.;
Ev�ltti..�i te,;,et 2 -- Taha Pel���ll;;tafi 

:aobot Butir Bo bot 

7% 

4-5 (empat sampai lima) hari kerja setelah UJ1an
berlangsung (25)
6-10 (enam sampai sepuluh) hari kerja setelah UJ1an
berlangsung ( 15)
>10 se uluh hari ker·a setelah u·ian berlan

5. Ke.arnanan Informasi
a. Hasil u · ian diserahkan den an aman

b. Lembar ·awaban ujian LJU
c. Daftar nilai

2. Keabsahan Dokumen·
a. Lembar kendali penyerahan hasil ujian dari pemeriksa

hasil u·ian an ditandatan ani
b. Daftar nilai

3. Kualitas Isi
a. Kesesuaian jumlah lembar jawaban ujian (WU) yang

diserahkan dalam lembar kendali penyerahan hasil ujian
dari emeriksa hasil u · ian

b. Kesesuaian jumlah nilai dalam daftar nilai dengan
·umlah eserta u · ian

4. Akurasi Waktu

37% 

10% 

5% 

37% 

Nilai 

25 

1 

4 

5 

5 

1 

4 

37 
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TOTAL 
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100% 

<5 (lima) hari kerja sejak berkas jawaban disampaikan 
(37) 
5 (lima) hari kerja sejak berkas jawaban disampaikan (25) 
6-10 (enam sampai sepuluh) hari kerja sejak berkas
jawaban disampaikan (15)
> 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas jawaban
disam aikan 0

Proses enerimaan basil u · ian dilakukan den an aman 
Basil ujian dalam bentuk Salinan (cetak dan/ a tau lunak) 
disim an ada tern at an 

37% 
25 
12 
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3) Tahap Pengolahan Hasil

No. 

Subkom onen 
1. Pembuatan undangan rapat

kelulusan.

(Undangan rapat kelulusan 
dibuat setelah semua 
komponen penilaian diperoleh 
dan nilai akhir dapat dihitung 
sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Undangan ditujukan 
kepada setiap pengajar mata 
pelatihan yang diujikan.) 
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Komponen: Evaluasi Pembelajaran 
Evaluasi ·Level 2 - Taha Pen: olahan Basil 

Bobot ;Butir 
10% 1. 

2. 

3. 

· Keabsahan Dokumeri.
Undangan rapat kelulusan yang ditandatangani dan 
di araf oieh ihak an berwenan 

b. Verbal yang ditandatangani dan diparaf oleh pihak yang
berwenan

Ktiaiitas Isi 

yang diundang dengan daftar hadir 

Kecepatan waktu pembuatan undangan rapat kelulusan, 
dibuat: 

lebih dari 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat 
Kelulusan (21) 
pada H-1 Rapat Kelulusan (15) 

ada hari H Ra at Kelulusan 10 

a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah
disim an di tern at an aman

b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan

Bobot 
15% 

22% 

3.8% 

21% 

4. 0/
;{0 

Nilai 

10 

1 

4 

20 

2 

38 

21 

2 

2 
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2. Pelaksanaan rapat kelulusan.

(Rapat kelulusan dilakukan
untuk menentukan kelulusan
peserta dengan 
mempertimbangkan nilai akhir 
yang diperoleh peserta 
pembelajaran.) 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
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C. 

yang telah 

b. Rekapitulasi nilai/hasil pembelajaran telah 
ditandatan ani oleh erwakilan eserta ra at kelulusan 

c. Berita acara rapat kelulusan telah ditandatangani oleh
erwakilan eserta ra at kelulusan

3. J{ualitas lsi
a. Kebenaran perhitungan dan rumus dalam rekapitulasi

nilai/hasil pembelajaran yang telah ditandatangani
eserta ra at 

b. Kesesuaian input data nilai dari pengajar dalam
reka itulasi nilai 

c. Kesesuaian input data nilai kehadiran dalam rekapitulasi
nilai 

4. AlP.Irasi Waktu
Rapat kelulusan dilaksanakan:

kurang dari 1 (satu) bulan setelah pembelajaran (12) 
1 (satu) bulan setelah pembelajaran (5) 
lebih dari 1 satu bulan setelah embel"aran 0 

5. Keamanan Informasi
a. Ra at tidak dihadiri oleh tidak boleh 

10 

10 

1 
1 
2 

So/o 

1 
2 

2 

29% 
15 

9 

5 

12% 
12 

30% 

7 
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3. Penetapan hasil pembelajaran
peserta.

(Hasil pernbelajaran ditetapkan
dengan pengurnurnan hasil
pembelajaran paling lambat 1
( satu) bulan setelah evaluasi
peserta berakhir.)
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29% 

n�n:"Evabtaij�{:B' 
��i2•�Talii'.'' '"ii" 

l1 
ilasil 

b. Rekapitulasi nilai sebelurn dan setelah rapat dalarn
bentuk Salinan (lunak dan/ atau cetak) disirnpan pada
tern at an arnan

c. Dokurnen kualitas dan d·okurnen pendukung telah
disim an di tern at an aman

d. Salinan lunak telah disirnpan di media penyirnpanan

a. Pengurnurnan hasil
ditandatan ani dan di

b. Verbal ditandatangani
berwenan 

yang telah 

peserta yang 
an berwenan 

dan diparaf oleh pihak yang 

a. Kebenaran 1s1 batang tubuh pengumurnan (nama
ernbela·aran, an katan, tan al en elen araan

b. Kebenaran lampiran pengumuman dengan rekapitulasi
nilai dan berita acara ra at kelulusan

4. ,!\kurasi Waktu
Pengumuman hasil pembelajaran peserta dilakukan:

Kurang dari 1 (satu) bulan setelah pembelajaran selesai 
25 

15 

4 

4 

3 

30 

7 

17% 
10 

7 

25% 
25 
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TOT� 
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lOOWo 

a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah
disim an di tern at an aman

b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan

2 

2 
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,Iio. 

1. Persiapan.

(Tahap persiapan evaluasi 
pascapembelajaran dilakukan 
dengan menentukan tujuan 
dan maksud, merumuskan/ 
memfokuskan informasi, 
menentukan cara dan 
pendekatan dalam 
pengumpulan data dan 
menyusun kerangka acuan 
kerja evaluasi 
pascapembelajaran level 3.) 

2. Pengembangan instrumen.

(Syarat yang harus 
oleh intrumen 
pascapembelajaran 

dipenuhi 
evaluasi 

adalah 

validitas, 
objektivitas, 

reliabilitas, 
standardisasi, 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
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5% 

18% 

�omponen: Evalq�si PenibeJijah,tn · 
�11a�J;.�:,re,l 3 .. - · - · -

b. Desain Pembela·aran

Kerangka Acuan Kerja (KAK) evaluasi pascapembelajaran 
ditandatan ani oleh ihak an berwenan 

Kerangka Acuan Kerja (KAK) evaluasi pascapembelajaran 
an sesuai den an desain embela·aran 

Kerangka Acuan Kerja (KAK) evaluasi pascapembelajaran 
diteta kan sebelum embela·aran dimulai 

a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah
disim an di tern at an aman

b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan

embela· aran 

C. 

d. 

e. 

Bobot 
27% 

9% 

20 

7 

15 

21 

33 

2 

2 
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3. 

relevansi, 
digunakan. 
dalam 
instrumen 
berikut: 

:011en 

dan mudah 
Langkah-langkah 

pengembangan 
adalah sebagai 

a. penentuan variabel;
b. konsep teori;
c. konstruk;

d. definisi konseptual;
e. definisi operasional;
f. penetapan instrumen;
g. kisi-kisi instrumen;
h. penulisan butir instrumen;
1. uji coba instrumen;

J. analisis hasil uji coba;
k. revisi instrumen;
1. finalisasi instrumen; dan
m. penggandaan instrumen.)

Pengumpulan data. 

(Pengumpulan data yang 
dilakukan disesuaikan dengan 
instrumen yang digunakan.) 
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21% 

4. 

5. 

· g,�;o,; Eyitu.a$iPem,9�iid�m11
·�ai�a:$l�vera ·· ·· ·· ··· 

a. 

b. 

a. pendukung telah 

b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan
yang aman

b. Data mentah dari narasumber (isian 
kuesioner rekaman wawancara catatan wawancara 

2. Keabsahan Dqkumen
a. Lembar ceklis dan dalam kontrol petugas yang

berwenan
b. Data mentah berasal dari narasumber

3. Kualitas Isi

4% 

13% 

41% 

,}1�i 
4 
5 

2 

2 

15 

3 

10 

10 
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Subk<>pi onen 

4. Pengolahan dan analisis data.

(Pengolahan data adalah proses 
penyederhanaan data ke dalam 
bentuk yang mudah dibaca dan 
diinterpretasikan. Tahap-tahap 
pengolahan data adalah: 
a. merekapitulasi data yang

telah dimasukkan;
b. memilih metode dan alat

yang akan digunakan dalam
pengolahan data;

c. memberikan identitas atau
klasifikasi dalam data yang

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
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39% 

IC:otnponen: Evaluasi Pemb�Jajaran · · · 
Evaluasi LeveJ3 · 

Butir B<>bot 
dalam lembar ceklis monitorin 

b. Kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan data di
dalam lembar ceklis monitorin

4. Akurasi W aktu 19% 
Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan target waktu
pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) evaluasi 

asca embela · aran 

5. Ke�anan lnformasi $% 
a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah

disim an di tern at an aman
b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan

c. Data mentah dari narasumber (isian kuesioner/rekaman
wawancara catatan wawancara

sesuai dengan target waktu 
Acuan Kerja (KAK) evaluasi 

Nilai 

31 

19 

2 

1 

1 

22 

22 

21 
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akan diolah; 
d. menyusun dan menyortir

data-data yang akan diolah
sesuru dengan
klasifikasinya;

e. mengolah data dengan
menggunakan perangkat
lunak yang ditetapkan;

f. menginterpretasikan hasil
olahan data sesuai dengan
permasalahan yang
diteliti/ dikaji; dan

g. menyajikan hasil olahan
data agar mudah dipahami
dan dimengerti.)

5. Penyusunan laporan.

(Laporan perlu disusun secara
ringkas tanpa meninggalkan
unsur kelengkapan informasi
yang diperlukan dengan
mengacu pada pedoman tata
naskah dinas yang berlaku di
lingkungan Kementerian
Keuangan.)
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17% 

a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah
disim an di tern at an aman

b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan
yang aman

Laporan evaluasi pascapembelajaran ditandatangani dan 
di araf oleh ihak an berwenan 

3. Kualitas Isi
a. kesesuaian data yang dilaporkan di dalam laporan

den an data ada roses- roses sebelumn a
b. kesesuaian inter

4. Akurasi Waktu

2 

15 
5 

14% 
14 

36% 

18 

18 

26% 

http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

-51-

Penyusunan laporan evaluasi pascapembelajaran dilakukan 
sesuai dengan target waktu pada Kerangka Acuan Kerja 
KAK evaluasi asca embela·aran 

a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah
disim an di tern at an aman

b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan
yangaman

Bobot . Nilai 

26 

2 

2 
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d. Evaluasi Level 4

1. 

2. 

(Tahap persiapan evaluasi 
pascapembelajaran dilakukan 
dengan menentukan tujuan 
dan maksud, merumuskan/ 
memfokuskan informasi, 
menentukan cara dan 
pendekatan dalam 
pengumpulan data dan 
menyusun kerangka acuan 
kerja evaluasi 
pascapembelajaran level 3.) 

Pengembangan instrumen. 

(Syarat yang harus 
oleh intrumen 
pascapembelajaran 

dipenuhi 
evaluasi 

adalah 
validitas, 
objektivitas, 

reliabilitas, 
standardisasi, 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
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5% 

a. telah 

b. disimpan di media penyimpanan 

18% 
a. 
b. 
C. 

e. Daftar hadir
2. Keabsahan Dokumen

embela·aran 

21 

33% 
33 

·4%
2 

2 

16 
5 
5 
3 
3 

9% 
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3. 

relevansi, 
digunakan. 
dalam 
instrumen 
berikut: 

dan mudah 
Langkah-langkah 

pengembangan 
adalah se bagai 

a. penentuan variabel;
b. konsep teori;
c. konstruk;

d. definisi konseptual;
e. definisi operasional;
f. penetapan instrumen;
g. kisi-kisi instrumen;
h. penulisan Butir instrumen;
1. uji coba instrumen;
J. analisis hasil uji coba;
k. revisi instrumen;
1. finalisasi instrumen;
m. en andaan instrumen.
Pengumpulan data.

(Pengumpulan data yang 
dilakukan disesuaikan dengan 
instrumen yang digunakan.) 
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21% 

��p.i:ponen: Evaluasi Pembelajaran 
Evaluasi Level 4 

3. Kualitas Isi

Butir 

a. Instrumen evaluasi yang dihasilkan telah sesuai dengan
embahasan ada notula/ rekaman catatan

b. Instrumen evaluasi telah diu·i sebelum di nakan
4. ·Akurasi W aktu

Pengembangan Instrumen evaluasi pascapembelajaran
dilakukan sesuai dengan target waktu pada Kerangka Acuan
Ker·a KAK evaluasi asca embela·aran

5�c, 'K-eamanan Informasi 
a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah

disim an di tern at an aman
b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan

b. Data mentah dari narasumber (isian kuesioner / rekaman
wawancara catatan wawancara

.. �-\ I{.eabsahan Dokumen 
a. Lembar ceklis dan dalam kontrol petugas yang

berwenan 
b. Data mentah berasal dari narasumber

3. Kualitas Isi

Bobot Nilai 
4 

5 

42% 

25 

17 

13% 

13 

4% 

2 

2 

15 

13% 

3 

10 

4i% 
10 
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4. Pengolahan dan analisis data.

(Pengolahan data adalah proses 
penyederhanaan data ke dalam 
bentuk yang mudah dibaca dan 
diinterpretasikan. Tahap-tahap 
pengolahan data adalah: 
a. merekapitulasi data yang

telah dimasukkan;
b. memilih metode dan alat

yang akan digunakan dalam
pengolahan data;

c. memberikan identitas atau
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39% 

dalam lembar ceklis monitorin 
b. Kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan data di

dalam lembar ceklis monitorin

Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan target waktu 
pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) evaluasi 

asca embela · aran 

a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah
disim an di tern at yan aman

b. Salinan lunak telah disimpan di media penyimpanan
yang arnan

c. Data mentah dari narasumber (isian kuesioner/rekaman
wawancara/ ca ta tan wawancara)

2� Keabsahan Dokumen 

Keabsahan hasil pengolahan data 

3. Kualitas Isi

a. Kebenaran tabulasi data den
b. Kebenaran metode dan cara

4. Akurasi Waktu

31 

19 

:3•· 01/c·· 
:. ·.: 0 

2 

1 

10 

9 

1 

10% 

10 

44% 

22 

22 

21% 
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klasifikasi dalam data yang 
akan diolah; 

d. menyusun dan menyortir
data-data yang akan diolah
sesuru dengan 
klasifikasinya; 

e. mengolah data dengan 
menggunakan perangkat 
lunak yang ditetapkan; 

If. menginterpretasikan hasil 
olahan data sesuai dengan
permasalahan yang
diteliti/ dikaji; dan

g. menyajikan hasil olahan
data agar mudah dipahami
dan dimen erti.

5. Penyusunan laporan. 17% 

(Laporan perlu disusun secara
ringkas tanpa meninggalkan
unsur kelengkapan informasi
yang diperlukan dengan
mengacu pada pedoman tata
naskah dinas yang berlaku di
lingkungan Kementerian
Keuangan.)

-55-

Pengolahan data 
pada Kerangka 
pascapembelajaran 

5. ·. Keahianan Informa�i

sesuai dengan target waktu 
Acuan Kerja (KAK) evaluasi 

a. Dokumen kualitas dan dokumen pendukung telah
disimpan di ternpat yang aman

b. Salinan lunak telah disimpan di media peny1mpanan
yang aman

ditandatangani dan 

4. Akurasi Waktu

Bobot Nilai 

21 

5% 

3 

2 

l4% 

14 

36% 

18 

18 

26% 
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No. 

TOTAL 
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a. 

b. 

100% 

26 

2 

2 
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6. Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No. 
S11bk:otn1>onen 

1. Kelas.

(Kualitas dan kelengkapan
kelas yang dipakai dalam
proses pembelajaran tatap
muka, minimal memiliki:
a. meja dan kursi;
b. Air Conditioner (AC);

papan h,lic-• 
'-'• L'-4..&..1..\..:>) 

d. layar proyektor;
e. OHP/LCD projector;

mikrofon;
g. flip chart;
h. papan nama meja;
1. kartu identitas;
J. modul/bahan aJar (salinan

lunak atau cetak);
k. alat Tulis Kantor (ATK);
1. Janngan WiFi di kelas;
m. air minum di kelas;
n. obat-obatan/ Pertolongan

Pertama Pada Kecelakaan

(P3K); dan
0. alat pendukung

pembelajaran lainnya.)

.. <J(QD11>onen: Sarana._<hl11 -Prasarana -Pemb�l�jaran 
I" Bbbot 

': 

:8\iti�('_._ 
26% 1. Kelengkapan

-:-_-

a. Air Conditioner (AC) ruang kelas
b. Meia dan kursi
C. Papan tulis
d. OHP/LCD provektor
e. Mikrofon
f. Flip chart

g. Papan nama meia
h. Kartu identitas
1. Modul/bahan aiar (salinai1 lunak atau cetak)
i. ATK
k. Alat oendukung oembelaiaran
1. Jaringan WiFi di kelas
m. Air minum di ruang kelas
n. Obat-obatan/P3K

2 . .." __ ,�,i�:i�giJ<:r.···, :- _,·--"'.,><•':3:3 ... 
7 

- f, _- ,. ;.: - •-

Setiap barang di dalam ruang kelas sudah masuk ke dalam 

3. 

Daftar Barang Dalam Ruangan (DBR) 

- :-·-� ·:�$.$'iillt;t�§ '. _--.·_t,1if�HtB!t1··-···- :,, 

··- -_ 
- --- --- - ---

a. Air Conditioner (AC) ruang kelas yang berfungsi
baik

b. Meja dan kursi yang berfungsi dengan baik

C. Papan tulis yang berfungsi dengan baik
d. OHP/LCD proyektor vang berfungsi dengan baik
e. Mikrofon yang berfungsi dengan baik
f. Flip chart yang berfungsi dengan baik

_. 

dengan 

Bobot Nilai 
29% 

3 
3 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 
_-_ _  10%1 ·-

10 

61% 
5 

5 

5 

5 

5 

4 
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2. Asrama.

(Kualitas dan kelengkapan 
asrama yang dipergunakan 
peserta pembelajaran untuk 
menginap, minimal memiliki: 
a. kamar;
b. tempat tidur;
c. meja dan kursi belajar;
d. lemari;
e. penerangan kamar;
f. ventilasi kamar atau Air

Conditioner (AC);
g. kamar mandi;
h. air bersih;
1. air minum di asrama; dan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

-58-

23% 

1. 

nakan den 

k. Alat pendukung pembelajaran yang berfungsi dengan
baik

1. 

m. Air minum di ruan

n. Obat-obatan/P3K
kedaluwarsa

a. Kamar

d. Lemari

e. Peneran an kamar

an baik 

layak guna dan tidak 

f. Ventilasi kamar Air Conditioner AC

Kamar mandi
Air bersih

Air minum di asrama

Tern at ibadah

2. Keabsahan
Setiap barang di dalam ruang asrama sudah masuk ke
dalam Daftar Baran Dalam Ruan an DBR

4 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

3 
3 

3 

3 
2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

10% 

10 
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·� <, ,,;; .· .. <,, .: 'i�ti§:�;, ]$jtt,Ji: , �araii� d.�ij ·�tii:iij,ffin.a. :eem1>e1�·�r�n ·. l(o� . ....,.._'------'�---'���----+=------------'-'-"'---'--'""",'r"-.. ,,"""'
113
"'+j,""'::b""''h"""·>'t:i"-.,?'"'"

;,
.'i-'-"'!"'��-�....;._..;�-----�-��'--B=. ·"""u""'"t=ir=<---'�=""--=�-----....;,;---,-.-B-..• '"""9"""'•�=�-t-· .�N-

Ua
-·· .. �i-1

J. 
k. 
l. 

3. Konsumsi.

(Kualitas dan kuantitas 
konsumsi yang dinikmati 
peserta pembelajaran, terdiri 
dari makan dan kudapan dari 
pagi sampai malam, tergantung 
jadwal pembelajaran) 

3. 

9% 

a. 
b. 
C. 

d. 
e. 
f. 

Kuantitas konsumsi yang disajikan sudah sesuai dengan 
jumlah peserta pembelajaran 

Merupakan rata-rata dari Makan (pagi, siang, dan/ atau 
malam) dan istirahat singkat (pagi, siang, dan/ atau malam) 
den an bobot 70% makan dan 30% istirahat sin kat 

a. Konsumsi disa"ikan sesuai den an kontrak
b. Konsumsi disajikan dengan higienis dan layak

dikonsumsi
Merupakan rata-rata dari Makan (pagi, siang, dan/ atau 
malam) dan istirahat singkat (pagi, siang, dan/ atau malam) 
den an bobot 70% makan dan 30% istirahat sin kat 

61% 
5 
6 

5 
5 

50 

50% 

40 

10 
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4. Sarana dan 
pendukung.

prasarana 

(Kelengkapan dan kualitas 
Sarana dan Prasarana 
pendukung kegiatan 
pembelajaran baik secara 
langsung maupun tidak 
langsung, minimal memiliki: 
a. poliklinik;
b. sarana ibadah;
c. ruang laktasi;
d. jalur evakuasi gedung dan

titik kumpul;
e. tangga darurat (untuk 

gedung tinggi); 
f. Alat Pemadam Api Ringan

(APAR);
g. toilet;
h. fasilitas olahraga;
1. fasilitas rekreasi;
J. fasilitas difabel;
k. ruang makan; dan
1. tempat sampah kering.)
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15% 

.2. j

a. Poliklinik

b. Sarana ibadah

c. Ruan laktasi

d. Jalur evakuasi ul 

e. Tan a darurat

a. 
b. 

eserta 
c. Ruang laktasi yang berfungsi dan dapat digunakan

eserta
d. Jalur evakuasi gedung dan titik kumpul yang berfungsi

den an baik

f. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang berfungsi dengan
baik

g. Toilet yang berfungsi, bersih dan dapat digunakan
eserta

h. Fasilitas olahraga yang berfungsi dan dapat digunakan
eserta

6 

6 

6 

6 

6 

6 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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5. Penatu.

6. 

(Kualitas layanan 
ke bersihan penatu 
pembelajaran 
diasramakan.) 

Perpustakaan. 

dan 
peserta 

yang 

(Kualitas dan kelengkapan 
ruang perpustakaan yang 
dapat dimanfaatkan peserta 
pembelajaran, minimal 
memiliki: 
a. koleksi pustaka yang 

relevan;
b. komputer administrasi;
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8% 

3% 

1. Fasilitas rekreasi yang berfungsi dan dapat digunakan
eserta

J. Fasilitas difabel yang berfungsi dan dapat digunakan

k. yang berfungsi dan dapat 

a. Kebersihan hasil enatu tidak ada keluhan dari eserta
b. Kelengkapan dan ketepatan pengembalian penatu (tidak

salah 'kuran dalam men embalikan

Waktu pengerjaan penatu: 

C. 

d. 
e. 
f. 

1. 

Sesuai atau lebih cepat dari kontrak (67) 
Telat 1 (satu) hari (40) 
Telat 2 (dua) hari (20) 
Telat 3 (tiga) hari ( 10) 
Telat >3 ti a hari 0 

Lemari rak buku 
Loker 

Pa an nama ruan 
Air Conditioner AC 

Nilai 

3 

3 

3 

1 1 

67% 
67 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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komputer pengunjung; 
meja dan kursi/ tern pat 
baca; 

e. lemari/rak buku;
f. loker;
g. area baca;
h. papan nama ruang;
1. Air Conditioner (AC);
J. pengharum ruangan;
k. jam dinding;
1. Closed Circuit Television

(CCTV);
m. stop kon tak;
n. tempat sampah tertutup;

dan
o. jaringan intranet/internet.)
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a. 

b. 
C. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 
1. 

k. 
1. 

4 

4 

baik dan 4 

4 

4 

dapat 4 

4 
4 

4 

4 

4 

dan da at 4 
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7. Ruang diskusi.

(Kualitas dan kelengkapan 
ruang diskusi yang dapat 
dimanfaatkan peserta 
pembelajaran untuk berdiskusi 
a tau mengerjakan tugas, 
minimal memiliki: 
a. meja dan kursi;
b. papan tulis dan spidol,

penghapus;
c. proyektor dan layar;
d. Air Conditioner (AC);
e. pengharum ruangan;
f. jam dinding;
g. tempat sampah tertutup;
h. jaringan intranet/ internet;
i. stop kon tak; dan
j. lampu.)
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2% 

internet 

a. 

b. 

C. 

d. 
e. 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

7 

dan 7 

6 

3 
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8 Laboratorium komputer. 

(Kualitas dan kelengkapan 
laboratoriun komputer yang 
digunakan untuk pembelajaran 
yang memerlukan 
penggunakan komputer, 
minimal memiliki: 
a. komputer;
b. mesin cetak;
c. papan tulis, 

penghapus;
spidol, 

d. pengeras suara (sound 
system);

e. fiipchart;
f. papan nama ruang;
g. Air Conditioner (AC);

h. pengharum ruangan;
i. jam dinding;
j. tern pat sampah tertutup;
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5% 

2. 

3. 

h. 

1. baik dan dapat 

internet 

m.UPS

Keabsahan
Setiap barang di dalam lab komputer sudah masuk ke dalam
Daftar Baran Dalam Ruan an DBR
Kualitas
a. yang berfungsi dengan baik dan dapat

eserta

6 

3 
2 

2 

3 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 
10% 

10 

61% 

9 
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k. jaringan intranet/internet;
1. Closed Circuit Television 

(CCTV); dan 
m. Uninterruptible Power

Supply (UPS).)

9 Ruang tunggu pengajar. 

(Kualitas dan kelengkapan 
ruangan yang dapat dipakai 
pengajar saat menunggu jadwal 
mengaJar a tau istirahat, 
minimal memiliki: 
a. sofa/ sice;
b. televisi;
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5% 

b. Mesin
di

C. 

d. 

e. 

k. 

1. 

Televisi 
c. Koran ma·alah

berfungsi dengan baik dan dapat 

d. Dis enser air minum

'.�··\· , . .  

Bo'B6t 
4 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

4 

1 
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koran/majalah; 
dispenser air minum; 

e. Air Conditioner (AC);
f. pengharum ruangan;
g. jam dinding;
h. tempat sampah tertutup;
1. papan nama ruang;
J. jaringan intranet/internet;

dan
k. lampu.)

10 Ruang piket. 

(Kualitas dan kelengkapan 
ruang piket merupakan ruang 
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a. 

b. 

C. 

d. 

4% 
a. 
b. 

C. 

7 

5 

5 

dan 6 

5 

5 
6 

5 

5 
6 

2 
2 
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yang digunakan oleh petugas 
piket untuk melayani 
kebutuhan dan keluhan 
peserta pembelajaran, minimal 
memiliki: 
a. meja dan kursi;
b. telepon;
c. meja penerima tamu;
d. papan informasi/LCD;
e. komputer;
f. mesin cetak muitifungsi;
g. Air Conditioner (AC);
h. papan nama ruang;
1. peta ruang dan penanda

evakuasi;
J. kotak saran;
k. pengharum ruangan;
1. jam dinding/ meja;
m. tempat sampah tertutup;
n. kalender; dan
o. lampu.)
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k. an 1 

1. me·a 2 

m. Tern at sampah tertutup 2 

n. Kalender 2 

2 ', , 2;.' . ··?�.�tffl%'.§f}t 
10 

a. 4 

b. 5 

C. 4 

d. 4 

e. 5 

( 4 

k. 

4 

Pa an nama ruan 3 

Peta ruang dan penanda evakuasi yang berfungsi dengan 4 
baik 

5 
3 
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KEPALA BADAN PENDIDIKAN 

DAN PELATIHAN KEUANGAN 
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