
F.A.Q (Frequently Ask Questions) 
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) 

1. Apa dasar hukum pelaksanaan Latsar CPNS ? 

Dasar hukum pelaksanaan Latsar CPNS adalah Peraturan Lembaga Administrasi 

Negara (Perlan) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai 

Negeri Sipil. 

 

2. Apa yang menjadi latar belakang adanya Perlan tersebut ? 

Ketentuan Pasal 34 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 

 

3. Apa yang dimaksud dengan Masa Prajabatan ? 

Masa Prajabatan adalah masa percobaan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 

pengangkatan sebagai CPNS yang wajib dijalani oleh CPNS melalui proses 

pendidikan dan pelatihan. 

 

4. Apa yang dimaksud dengan Latsar CPNS ? 

Latsar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan 

secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan 

motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan 

bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. 

 

5. Berapa kali CPNS berhak mengikuti Latsar CPNS ? 

CPNS hanya dapat mengikuti Pelatihan Dasar CPNS sebanyak 1 (satu) kali.  

6. Apa tujuan Latsar CPNS ? 

Latsar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan 

secara terintegrasi. 

 

7. Bagaimana pengembangan kompetensi CPNS diukur ? 

Kompetensi tersebut diukur berdasarkan kemampuan: 

a. menunjukkan sikap perilaku bela negara; 

b. mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya; 

c. mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; dan 

d. menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan 

bidang tugas. 

 

8. Bagaimana Latsar CPNS dilaksanakan ? 

Latsar CNPS dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. peserta diasramakan; dan 

b. diberikan kegiatan penunjang berupa kegiatan peningkatan kesegaran jasmani. 



Selama mengikuti Pelatihan Dasar CPNS peserta diasramakan selama 24 hari dan 

habituasi selama 35 hari di SKPD/UKPD masing2. 

 

9. Bagaimana struktur kurikulum Latsar CPNS ? 

Struktur Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS terdiri atas: 

a. Kurikulum pembentukan karakter PNS : 

1) Sikap Perilaku Bela Negara 

2) Nilai-nilai Dasar PNS 

3) Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI 

4) Habituasi 

5) Orientasi Peserta Pelatihan 

b. Kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. 

 

10. Bagaimana tahapan pelaksanaan Latsar CPNS ? 

1) Pengarahan calon peserta 

2) Pembukaan dan pretes 

3) Masuk Asrama dan pelaksanaan Latsar 

4) Evaluasi akademik 

5) Character Building dan Seminar Rancangan Aktualisasi 

6) Ujian Sertifikasi Barang/Jasa dan Habituasi (Pembimbingan 4x) 

7) Seminar Aktualisasi 

8) Penutupan 

 

11. Aspek apa saja yang dievaluasi pada Latsar CPNS ? 

a. Evaluasi Peserta 

b. Evaluasi Pengajar 

c. Evaluasi Penyelenggara 

 

12. Apa saja aspek penilaian evaluasi peserta ? 

Aspek penilaian evaluasi peserta sebagai berikut: 

a. evaluasi sikap perilaku;  

b. evaluasi akademik; 

c. evaluasi aktualisasi; 

d. evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas; 

e. evaluasi akhir. 

 

13. Bagaimana kualifikasi penilaian evaluasi peserta Latsar CPNS ? 

Kualifikasi penilaian evaluasi peserta Latsar CPNS ditetapkan sebagai berikut: 

a. sangat memuaskan (skor 90,01 – 100); 

b. memuaskan (skor 80,01 – 90,0); 

c. cukup memuaskan (skor 70,01 – 80,0); 

d. kurang memuaskan (skor 60,01 – 70,0); dan 

e. tidak memuaskan (skor ≤60). 

 



14. Peserta Latsar CPNS dinyatakan lulus apabila ? 

Peserta Latsar CPNS dinyatakan lulus apabila memperoleh kualifikasi paling rendah 

cukup memuaskan untuk setiap aspek penilaian evaluasi peserta. 

 

15. Apa kriteria peserta dinyatakan gugur/tidak lulus ? 

1) memperoleh kualifikasi Kurang Memuaskan 

2) jumlah ketidakhadiran peserta lebih dari: 

a. 4 (empat) sesi;  

b. 12 (dua belas) JP;  

c. 1 (satu) hari secara kumulatif. 

 

16. Apa yg dimaksud dengan evaluasi pengajar ? 
Evaluasi kepuasan peserta terhadap pengajar dilakukan dengan cara mengisi Lembar 
Evaluasi Kepuasan Peserta Terhadap Pengajar secara online yang telah disiapkan oleh 
Bidang Standarisasi dan Penjaminan Mutu. Peserta diminta memberikan penilaian terhadap 
sejumlah aspek yang dapat menggambarkan tingkat kepuasan peserta terhadap pengajar 
materi pelatihan dengan pilihan (opsi) nilai terendah adalah 1, sedangkan nilai kepuasan 
tertinggi adalah 5. Evaluasi pengajar dilakukan pada setiap WI yg  telah memberikan materi. 
Cara melakukan evaluasi dapat dipelajari di akun Youtube resmi BPDM DKI Jakarta dengan 
alamat bit.ly/tutorial-evaluasidiklat. 

 

17. Apa yg dimaksud dengan evaluasi penyelenggara ? 
Evaluasi kepuasan peserta terhadap penyelenggara dilakukan dengan cara mengisi Lembar 
Evaluasi Kepuasan Peserta Terhadap Penyelenggara secara online yang telah disiapkan 
oleh Bidang Standarisasi dan Penjaminan Mutu. Peserta diminta memberikan penilaian 
terhadap sejumlah aspek yang dapat menggambarkan tingkat kepuasan peserta terhadap 
kualitas penyelenggaraan pelatihan dengan pilihan (opsi) nilai terendah adalah 1, sedangkan 
nilai kepuasan tertinggi adalah 5. Evaluasi penyelenggara dilakukan hanya 1x di akhir 
pelatihan. Cara melakukan evaluasi dapat dipelajari di akun Youtube resmi BPDM DKI 
Jakarta dengan alamat bit.ly/tutorial-evaluasidiklat. 

 

18. Alamat evaluasi pengajar dan evaluasi penyelenggara adalah sebagai berikut : 

 

19. Kelengkapan administrasi apa saja yg harus dikumpulkan ? 

1) Surat Tugas dari Unit Kerja 

2) Foto copy SK CPNS 

3) Foto copy Ijazah Terakhir 

4) Foto copy KTP 

5) Foto copy Surat Panggilan 

6) Surat keterangan sehat dari Dokter  

7) Surat Perintah Melaksanakan Tugas 

8) Surat pernyataan bersedia mengikuti latsar CPNS tahun 2019 

9) Surat Keterangan Hamil (Bagi yang Hamil) 

10) Surat Kesediaan Sebagai Mentor (eselon 4) Latsar CPNS 

11) Mengisi Biodata Peserta Diklat di http://simdiklat.bpsdm.jakarta.go.id 

12) Print dan mengumpulkan Biodata Peserta Diklat 

http://simdiklat.bpsdm.jakarta.go.id/


13) Rekapitulasi Jumlah Pria, Wanita dan SKPD dalam angkatan 

 

20. Selain kelengkapan tersebut, peserta melengkapi dokumen apalagi ? 

Peserta diminta menyerahkan fotokopi Sertifikat Tes Bahasa Inggris : 

1) Skor minimum TOEFL 500 atau setara. 

2) Sertifikat tersebut harus masih berlaku 4 bulan ke depan dan tidak kadaluarsa pada 

tanggal seminar akhir.  

3) Sertifikat yang diterima termasuk TOEFL, TOEFL prediction, IELTS, IBT, EPT.  

4) Diserahkan paling lambat pada seminar akhir. 
 

21. Untuk peserta Latsar CPNS yg sedang hamil, bagaimana pengaturannya ? 

1) Surat Keterangan Hamil (dari dokter atau bidan) yang menginformasikan kondisi 

kehamilan serta Hari Perkiraan Lahir (HPL). 

2) Surat Persetujuan Suami pada kertas yang dibubuhi materai Rp 6000 yang intinya 

memberikan persetujuan bagi isterinya yang sedang hamil untuk mengikuti Latsar 

CPNS dan menerima segala konsekuensinya (format bebas).  
 

22. Dasar pemanggilan peserta Latsar CPNS dapat diperoleh dimana ? 

Peserta Latsar CPNS dapat mendownload 3 jenis file dari website resmi BPSDM DKI 

Jakarta dengan alamat : bpsdm.jakarta.go.id : 

1) Surat Panggilan Mengikuti Latsar CPNS (sesuai angkatan) 

2) Form Surat Pernyataan Bersedia Mengikuti Latsar CPNS Tahun 2019 

3) Form Kesediaan Sebagai Mentor Latsar CPNS Tahun 2019 (Bisa menyusul, 

apabila atasannya (eselon 4) kosong bisa plt-nya). Surat Persetujuan ini dibubuhi 

materai tapi tidak perlu distempel. 
 

23. Bagaimana mekanisme pengumpulan kelengkapan administrasi peserta ? 
Kelengkapan Administrasi masing-masing peserta dimasukan ke dalam clear holder dg 
warna tertentu yg ditetapkan penyelenggara pada saat PENGARAHAN dan diserahkan oleh 
Ketua Kelas ke Penyelenggara DALAM KONDISI LENGKAP sesuai jadwal yg telah 
ditentukan ke BPSDM Abdul Muis Lt 6 
 

24. Bagaimana cara meng-update Biodata Peserta Diklat ? 

Peserta diharuskan meng-update Biodata Peserta Diklat di 

simdiklat.bpsdm.Jakarta.go.id. Cara melakukan update profil dapat dipelajari di akun 

Youtube resmi BPDM DKI Jakarta dengan alamat bit.ly/tutorial-profile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. Bagaimana tata cara berpakaian peserta ? 

 

Hari Laki-laki Perempuan 

Senin s.d. 
Minggu 
(termasuk 
pembukaan) 

• Kemeja putih lengan panjang  
• Dasi hitam  
• Lencana Korpri  
• Celana panjang hitam  
• Sepatu hitam  
• Ikat pinggang hitam. 

• Kemeja putih lengan  panjang  
• Kerudung putih (Wajib: Pembukaan, 

Senin, Kamis, Ujian dan seminar) 
• Dasi hitam  
• Lencana Korpri  
• Rok hitam  
• Sepatu hitam 

Kegiatan lain pakaian yang digunakan tentatif (situasional) 

 

 

26. Apakah peserta ada penugasan khusus ? 

Peserta diminta melakukan tugas khusus yaitu : 

1) Tugas Merangkum Modul : 

Setiap peserta ditugaskan untuk merangkum modul yang dikumpulkan pada saat 

sebelum postes di asrama 

 

2) Tugas Mengikuti E-Bimtek : 
Peserta diharuskan mempelajari 5 materi e-bimtek (4 materi e-bimtek dasar dan 1 materi 
pilihan) di simdiklat.bpsdm.Jakarta.go.id. Cara melakukan pendaftaran E-Bimtek dapat 
dipelajari di akun Youtube resmi BPDM DKI Jakarta dengan alamat bit.ly/tutorial-
ebimtek. E-Bimtek ini dapat diikuti oleh setiap peserta Latsar CPNS mulai dari 
pengarahan peserta sampai paling lambat satu hari sebelum ujian tertulis di asrama. 
Peserta Latsar CPNS wajib mengikuti E-Bimtek ini sampai dengan akhir masing-masing 
materi dan lulus mengikuti evaluasi/postes. Kelengkapan mengikuti E-Bimtek ini ditandai 
oleh tanda ceklis/centang atau persentase. Akses E-Bimtek langsung dari akun Simdiklat 
masing-masing CPNS pada menú: buka e-learning. Untuk mencegah akun CPNS 
dinonaktifkan maka apabila akunnya sudah login tapi CPNS melakukan aktivitas lain, 
maka logout saja dulu akunnya. Selain itu untuk mencegah adanya kendala dalam 
mengakses konten e-bimtek, disarankan menggunakan browser Modzilla Firefox atau bila 
menggunakan Google Chrome maka aktifkan flash dengan mengizinkan atau allow flash. 

 

27. Perlengkapan apa saja yg harus dibawa peserta saat pembukaan ? 

Saat pembukaan peserta akan langsung mengikuti pretes. Karena itu setiap peserta 

diminta membawa alat tulis berupa ballpoint dan papan jalan sebagai alas untuk 

menulis. 

 

28. Perlengkapan apa saja yg harus dibawa peserta saat masuk asrama ? 

1) Pakaian Olah Raga (minimal 4 stel) : 

• Kaos putih lengan panjang, berkerah 

• Celana training berwarna gelap 

2) Sepatu Olah Raga dan Sepatu pantofel 

3) Laptop 



4) Alat Tulis Kantor (ballpoint, buku tulis) 

5) Perlengkapan pribadi : 

• Pakaian sehari-hari  & peralatan mandi 

• Perlengkapan untuk ibadah 

• Obat-obatan pribadi 

 

29. Apakah selama masuk asrama peserta diberi kesempatan pulang ? 

Selama di asrama peserta akan diberi kesempatan pulang (sesuai jadwal) 

 

30. Apakah ada  media komunikasi antara peserta dan penyelenggara Latsar     

CPNS ? 

Peserta Latsar CPNS akan difasilitasi dalam group Whatapps para ketua kelas dimana 

dalam group ini akan diundang para ketua kelas dan penyelenggara. Karena itu setiap 

peserta bila ingin bertanya dapat menyampaikannya ke ketua kelas masing-masing. 

Selain itu untuk mendapatkan informasi tentang Latsar CPNS dapat  mengakses 

website BPSDM DKI Jakarta serta melalui akun media sosial BPSDM Provinsi DKI 

Jakarta. 

 

Instagram/Twitter : @bpsdmdki,  

Facebook : BPSDM Provinsi DKI Jakarta,  

Youtube : BPSDM DKI Jakarta,  

Website : www.bpsdm.jakarta.go.id.  

 

31. Bila berhalangan untuk mengikuti Latsar CPNS, apa yang harus dilakukan ? 

Bila berhalangan CPNS diminta membuat surat pernyataan bermaterai 

mengundurkan diri  dengan melampirkan bukti yang mendukung alasan mundur 

misalnya surat dokter. Kemudian membuat surat laporan pengunduran diri dari 

Kepala SKPD/UKPD yang akan dijadikan dasar untuk merubah angkatan. 

 

32. Saran pembentukan organisasi kelas : 

1) Bentuk Pengurus Kelas per Angkatan 

2) Buat WA Grup untuk sarana komunikasi yang efektif 

3) Buat email grup untuk transfer materi 

4) Membawa 1 unit laptop  

5) Membawa BPJS 

6) Mencari lagu MARS REVOLUSI MENTAL 

 

 

 

 
 


