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KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

 

JALAN TAMAN SUROPATI No.2 JAKARTA 10310 
TELEPON (021) 31936207, 3905650; Faksimile (021) 3145374 

www.bappenas.go.id 

 
 

Nomor : 1525/P.01/09/2020                                                             10 September 2020 

Sifat : Segera 

Lampiran : Satu Berkas 

Hal : Penawaran Workshop  

Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) 

Tahun 2020 

 

Yth. 

1. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota  

2. Kepala Bappeda/OPD Provinsi/Kabupaten/Kota 

3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota 

4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 

    Seluruh Indonesia 

    di Tempat 

 

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Workshop Perencanaan Pembangunan 

Daerah (PPD) Tahun 2020, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut:   

1. Workshop akan dilaksanakan melalui distance learning selama lima hari efektif, dalam kurun 

waktu antara bulan Oktober-November 2020 (kepastian jadwal pelaksanaan dan lembaga 

pelaksana pelatihan akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren).  

2. Persyaratan calon peserta adalah :  

a. Pendidikan minimal S1/ S1 Terapan (DIV), kecuali untuk Provinsi Papua Barat dan Papua 

Pendidikan Minimal DIII; 

b. Masa kerja minimal 1(satu) tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai Negeri 

Sipil (PNS), minimal golongan III/a-pangkat Penata Muda;  

c. Umur maksimal 2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun; 

d. Peserta berkelompok, minimal 2 orang dan maksimal 5 orang per daerah.  Peserta 

berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas 

pembangunan (termasuk peserta dari Bappeda sebagai team leader); 

e. Fungsional Perencana atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menangani perencanaan dari 

Provinsi/Kabupaten/Kota (Bappeda, Dinas); 

f. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Tinggi 

Pratama di BKD/BPSDM Provinsi /Kabupaten/Kota dan diketahui oleh atasan langsung;  

g. Pendaftaran melalui online di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id; 

3. Peserta yang akan dipanggil adalah peserta yang telah memenuhi persyaratan dan melalui 

mekanisme first come first serve; 

http://www.bappenas.go.id/
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Apabila workshop tersebut sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas instansi 

Bapak/Ibu/Saudara, usulan peserta dapat disampaikan kepada kami paling lambat tanggal 30 

September 2020. Informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui email 

pusbindiklatren@bappenas.go.id 

Demikan disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara, kami 

mengucapkan terima kasih.  

 

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan 

Pelatihan Perencana. 

 

 

 

 

Guspika 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan : 

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas (sebagai laporan); 

2. PPK PPN X Kementerian PPN/Bappenas; 
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KETENTUAN, PERSYARATAN DAN WORKSHOP TAHUN 2020 

 

I. Jadwal Pelaksanaan  

Workshop akan dilaksanakan selama 5 hari efektif, dalam kurun waktu tentatif antara bulan 

Oktober–November 2020 (kepastian jadwal pelaksanaan dan Institusi pelaksana pelatihan 

akan kami unggah pada laman di wwww.pusbindiklatren.bappenas.go.id). 

 

II. Persyaratan Umum 

1. Pendidikan minimal S1/ S1 Terapan (DIV); kecuali untuk Provinsi Papua Barat dan 

Papua Pendidikan Minimal DIII; 

2. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), minimal golongan III/a-pangkat Penata Muda;  

3. Peserta berkelompok, minimal 2 orang dan maksimal 5 orang per daerah.  Peserta 

berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas 

pembangunan (termasuk peserta dari Bappeda sebagai team leader); 

4. Umur maksimal 2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun; 

5. Perencana atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menangani perencanaan dari 

Provinsi/Kabupaten/Kota (Bappeda dan OPD); 

6. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat 

Tinggi Pratama di BKD/BPSDM Provinsi /Kabupaten/Kota dan diketahui oleh atasan 

langsung;  

 

III. Proses Pelamaran 

Untuk memfasilitasi proses pelamaran calon peserta, bersama ini hal-hal yang menjadi 

acuan: 

1. BKD/Badiklat/BPSDM/Bappeda/OPD menyebarluaskan informasi penawaran pelatihan 

dari Pusbindiklatren Bappenas, dan mekanisme pengusulan calon peserta mengacu 

pada poin (2.5); 

2. Setelah pengusulan disetujui oleh Pejabat Tinngi Pratama pada Pembina 

Kepegawaian, calon peserta melakukan pendaftaran online melalui laman 

www.pusbindiklatren.bappenas.go.id; 

3. Surat pengusulan nama calon peserta pelatihan dikirim dengan melampirkan formulir 

pendaftaran yang bertanda tangan asli dan dokumen pendukung lainnya, yaitu: a) 

Ijazah, b) Transkrip Nilai, c) SK PNS; 

4. Surat usulan dan dokumen kelengkapannya dapat disampaikan langsung atau melalui 

pos kepada Kepala Pusbindiklatren Bappenas, Jl. Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat 

10320.  

 

 

 

 

 

http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/
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IV. Pemberian Sertifikat  

Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi tingkat kehadiran minimal 90 persen 

 

V. Metode Workshop 

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai program pelatihan ini, maka metode workshop 

yang akan digunakan adalah proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran online 

dengan perbandingan 30% teori dan 70% praktek yang terdiri dari: penyajian makalah; 

diskusi kelas; diskusi kelompok; dan praktek kerja dan presentasi. 

 

 


