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: Penting
: Pelatihan Management of Training (Mor) Berbasis e-rearning

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
2. Kepala BPSDM Provinsi
3. Kepala BKPSDM Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 Tentang Aparatur Sipil Negara
dan Peraturan Pemerintah Nomor l L Tahun 2OLZ tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil menegaskan bahwa ke depan negara semakin membutuhkan
Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, memiliki nilai dasar,
etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik kompsi, kolusi,
dan nepotisme. Oleh karena itu, pengembang€rn kompetensi untuk
mewujudkan sosok Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti di atas menjadi sebuah
kebutuhan, khususnya yang berbentuk pelatihan baik klasikal maupun non-
klasikal. Untuk maksud tersebut dibuflrhkan pengelolaan pelatihan yang
profesional dengan mengembangkan kompetensi para manajer pelatihan
melalui pelatihan Management of TTainilry MOT).

Pelatihan MOT yang diselenggarakan ini merupakan inovasi Lembaga
Administrasi Negara sehingga berbeda dengan pelatihan MOT sebelumnya.
Pelatihan MOT ini menggabungkan model e-learning dan klasikal. Sebagran
besar proses pembelajaran dalam program pelatihan ini menggunakan
teknologi informasi. Pendekatan atau model e-leaning selain mengharuskan
peserta belqiar mandiri secara online juga menuntut peserta tetap hadir di
kelas untuk mengikuti pembelajaran secara tatap muka dengan tqjuan untuk
dapat melakukan penggalian dan mengkonfirmasi pemahaman yang telah
diperoleh melalui pembelqjaran mandiri.

Adapun beberapa hal terkait pelatihan MOT berbasis e-leaming ini kami
sampaikan sebagai berikut :

L. Pelatihan MOT berbasis 'e-leamirry diperuntukkan
pelatihan dari unsur managemen (Pejabat Stmktural).

2. Penyelenggaraan MOT berbasis e-leaming dilakukan
dengan total 48 JP yaihr klasikal sebanyak 38 Jp dan
leamingl sebanyak 10 JP.

3. Proses pembelqiaran akan dimulai dengan pola e-leamirry yaitu sistem
pembelajaran yang tidak mengharuskan peserta pelatihan datang ke
tempat pelatihan tetapi proses pembelajaran sgnclvorwtts melalui tiue
chat dengan fasilitator per mata pelatihan yang berlangsung selama 1O
JP dan dilanjutkan dengan proses pembelajaran klasikal atau peserta
datang ke tempat pelatihan selama 48 Jp atau 4 (empat) hari.
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4. Sistem pembelajaran pelatihan MOT berbasis e-leanning terdiri atas tiga
tahap yaitu tahap: registrasi, pembelqiaran online, dan pembimbingan,
aktualisasi dan uji kompetensi.

5. Selama proses pembelajaran klasikal Rrslatbang KMP LAN di Makassar
hanya menanggung biaya konsumsi selama jam pembelajaran. Untuk
biaya akomodasi dan konsumsi diluar jam pembelajaran menjadi
tanggung jawab instansi pengirim. hrslatbang KMP menyediakan
asrama dengan tarif sesuai Peraturan yang berlaku. (Sesuai
ketersediaan tempat)

6. Pelatihan MOT berbasis e-learning ini akan dilaksanakan tgl LL - 2L
September 2Ol9 (e-learningl dan 23 - 26 September 2OL9 (klasikal).
Mengingat banyaknya peminat dan keterbatasan tempat maka
hrslatbang KMP LAN menerima pendaftaran peserta paling lambat
tanggal 09 September 2OL9.

7. Untuk informasi lebih lanjut terkait pelatihan ini dapat menghubungr
narahubung kami sdri. Leila Syahban HP O81L4tl64O6 atau email ke
lanmakassarpro@email. com

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik di
ucapkan terima kasih.




