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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 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 korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, 
pengembangan 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 dibutuhkan pengelolaan 
pelatihan yang profesional dengan mengembangkan kompetensi para Penyelenggara 
Pelatihan melalui pelatihan Training officer Course (TOC) . 

Pelatihan TOC yang diselenggarakan ini merupakan inovasi Lembaga 
Administrasi Negara sehingga berbeda dengan pelatihan TOC sebelumnya. Pelatihan 
TOC ini menggabungkan model e-leaming dan klasikal. Sebagian besar proses 
pembelajaran dalam program pelatihan ini menggunakan teknologi informasi. 
Pendekatan atau model e-leaming selain mengharuskan peserta belajar mandiri 
secara online juga menuntut peserta tetap haclir di kelas untuk mengikuti 
pembelajaran secara tatap muka dengan tujuan untuk dapat melakukan penggalian 
dan mengkonfirmasi pemahaman yang telah diperoleh melalui pembelajaran mandiri. 

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

1. Pelatihan TOC berbasis e-leaming diperuntukkan bagi pengelola a tau 
penyelenggara pelatihan dari unsur staf (non pejabat struktural). 

2. Penyelenggaraan TOC berbasis e-leaming dilakukan dalam 2 skema dengan 
total 72 JP yaitu non klasikal (e-leaming) sebanyak 48 JP (10 hari) dan klasikal 
sebanyak 24 JP (4 hari) . 

3. Proses pembelajaran akan dimulai dengan pola e-leaming yaitu sistem 
pem~elajaran yang tidak mengharuskan peserta pelatihan datang ke tempat 
pel:3-!-1han tetapi proses pembelajaran synchronous melalui live chat dengan 
fasilitator per mata pelatihan. 

4. Sistem pembelajaran pelatihan TOC berb a sis e-leaming terdiri atas tiga taha p 
yaitu tahap: registrasi, pembelajaran online , dan pembimbingan, aktualisasi 
dan uji kompetensi. 
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5 . Selama proses pembelajaran klasik:al Puslatbang KMP LAN di Makassar hanya 
menanggung biaya konsumsi selama jam pembelajaran. Untuk biaya 
akomodasi dan konsumsi diluar jam pembelajaran menjadi tanggung jawab 
instansi pengirim. Puslatbang KMP menyediakan asrama dengan tarif sesuai 
Peraturan yang berlaku (Sesuai ketersediaan tempat) 

6. Pelatihan TOC berbasis e-leaming ini akan dilaksanakan sebanyak 1 angkatan 
yang dilaksanakan pada tanggal 24 - 28 Februari 2020 (e-leaming); tanggal 2 -
6 Maret 2020 (Live Chat) dan tanggal 9 - 12 Maret 2020 (klasikal), bertempat di 
Puslatbang KMP LAN JI. Raya Baruga No.48 Makassar. 

Mengingat banyaknya peminat dan keterbatasan tempat maka Puslatbang KMP 
LAN menerima pendaftaran peseta paling lambat tanggal 20 Februari 2020. Untuk 
informasi lebih lanjut terkait pelatihan ini dapat menghubungi. narahubung kami sdri. 
Asriani Rasyid HP 081343954927 atau email ke latbang.puslatbangkmp@gmail.com 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan 
terima kasih. 
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"Pembiayaan Pelatihan
Dibiayai Oleh DIPA LAN"

Pelatihan bagi penyelanggaraan pelatihan dalam

meningkatkan kemampuan para penyelenggara

pelatihan dalam melakukan tugasnya yang

berupa pelayanan kepada peserta pelatihan,

fasilitator dan para stakeholder pelatihan di

lingkungannya.

PENDAFTARAN 
PELATIHAN TRAINING OFFICER COURSE

(TOC)

NON
KLASIKAL
(ONLINE

MANDIRI);
5 HARI 

 

PUSLATBANG KMP LAN
Jl. Raya Baruga No. 48, 
Antang, Manggala, Kota Makassar, 
Provinsi Sulawesi Salatan 

KLASIKAL;
4 HARI

NON
KLASIKAL

(LIVE CHAT);
5 HARI

24-28 FEB 2020
02-06 MAR 2020

09-12 MAR 2020

Sdri. Asriani Rasyid 
(0813-4395-4927)


