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KETENTUAN UMUM

I.1. Metode Pelatihan
Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dari program ini, maka metode yang akan
digunakan adalah proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran untuk
orang dewasa yang dapat terdiri dari: penyajian makalah, diskusi kelas, diskusi
kelompok, praktek kerja, presentasi, dan kunjungan lapangan, dengan
perbandingan 30% teori dan 70% praktek.

I.2. Kriteria Peserta
1. Pendidikan minimal S1;
2. Masa kerja minimal 2 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai

(ASN), minimal golongan III/a - pangkat Penata Muda;
3. Umur maksimal 2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun;
4. Peserta berkelompok dengan jumlah minimal 2 dan maksimal 5 orang,

sedangkan pada Pelatihan Project Assessment Kelayakan Proyek dapat
mengirimkan minimal 1 orang peserta, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Kementetian/Lembaga:

Peserta berasal dari unit perencanaan di Kementerian/Lembaga, termasuk
1 orang team leader dari unit perencanaan Kementerian/Lembaga.

b. Provinsi/Kabupaten/Kota:
Peserta disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas
pembangunan di daerah, termasuk 1 orang dari Bappeda sebagai team
leader.

5. Fungsional Perencana atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani
perencanaan dari unit perencanaan di Kementerian/Lembaga dan dari
Provinsi/Kabupaten/Kota (Bappeda, Dinas);

6. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya
Pejabat Eselon II atasan langsungnya dengan menginformasikan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian;

7. Pendaftaran melalui online di www. pusbindiklatren.bappenas.go.id.

I.3. Jadwal Pelatihan
Waktu tentatif antara bulan Maret - November 2017 dan kepastian jadwal
pelaksanaan dan institusi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman
Pusbindiklatren; www.pusbindiklatren.bappenas.go.id.
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I.4. Proses Pengusulan
1. Biro SDM/Pusdiklat bagi Kementerian/Lembaga dan BKD/Badiklat/Bappeda

bagi Provinsi/Kabupaten/Kota menyebarluaskan informasi penawaran diklat
dari Pusbindiklatren Bappenas, dan meminta usulan calon peserta kepada
seluruh unit Perencanaan di Kementerian/Lembaganya;

2. Biro SDM/Pusdiklat bagi Kementerian/Lembaga dan BKD/Badiklat/Bappeda
bagi Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan nama calon peserta diklat dengan
melampirkan formulir pendaftaran yang bertanda tangan asli.

3. Surat usulan, formulir dan dokumen pendukung, sebagai bahan verifikasi data
disampaikan langsung/via pos ke Kapusbindiklatren Bappenas, dengan alamat
Jl. Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat;

4. Informasi lebih lanjut tentang pengusulan calon peserta dapat diunduh melalui
laman: www.pusbindiklatren.bappenas.go.id atau dimintakan melalui email:
pusbindiklatren@bappenas.go.id.

I.5. Kehadiran Peserta
Tingkat kehadiran peserta dalam diklat Perencanaan dan Pengangaran ini adalah
minimal 90%, apabila kurang dari 90% maka peserta tidak mendapatkan sertifikat.

I.6. Lama Pelatihan
1. Lama pelatihan 2 minggu atau 12 hari, dengan hari efektif selama 10 hari kerja.
2. Satu sesi = dua jam pelajaran (jampel), satu jampel = 45 menit.

I.7. Pembiayaan
1. Dukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas

meliputi: biaya pelatihan, materi pelatihan, konsumsi, penginapan dan transpor
lokal (antar jemput penginapan - tempat diklat);

2. Dukungan pembiayaan yang harus disediakan oleh instansi asal peserta
meliputi: biaya perjalanan pulang pergi dari/ke instansi dan tempat diklat, serta
uang saku selama pelatihan.

I.8. Metode Evaluasi
Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus
disampaikan kepada Pusbindiklatren Bappenas selambat-lambatnya satu minggu
setelah selesai pelatihan. Evaluasi mencakup: evaluasi terhadap kinerja pengajar,
evaluasi terhadap kinerja pelaksanan diklat, dan evaluasi terhadap kesesuaian
dan kualitas materi pelatihan.


