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KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 


REPUBLIK INDONESIA 


JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310 
TELEPON (021) 31936207,3905650; FAKSIMILE (021) 3145374 

www.bappenas.go.id 

Nomor : OS8/P.01/02/2017 01 Februari 2017 
Sifat Segera 
Lampiran 
Perihal Penawaran Program Magang 

Di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas 

Yth. 
1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemanterian/Lembaga 
2. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota 
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ProvinsilKabupaten/Kota 
4. Kepala Badan Diklat ProvinsilKabupaten/Kota 
di 

Tempat 

Dalam rangka peningkatan kapasitas perencana pemerintah pusat dan daerah, Pusat 
Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas menawarkan 
Program Magang di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Sehubungan dengan hal tersebut, 
kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1. 	 Program magang berlangsung selama 90 hari kerja di unit kerja eselon II di Kementerian 
PPN/Bappenas, yaitu mulai tanggal 27 Maret s.d. 16 Juni 2017; 

2. 	 Sasaran peserta adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pad a instansilunit kerja 
perencanaan pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah; 

3. 	 Peserta magang akan ditempatkan pada: a). Direktorat Pendidikan dan Agama; b). Direktorat 
Pendanaan Luar Negeri Multilateral; c). Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan; d) 
Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Dana Pembangunan; e). Pusat Data dan 
Informasi Perencanaan Pembangunan; dan f). Pusat Pembinaan Pendidikan, dan Pelatihan 
Perencana; 

4. 	 Informasi dan ketentuan program Magang Dalam Negeri, disampaikan dalam lampiran. 

Apabila Saudara berminat untuk memanfaatkan program Magang ini, mohon dapat 
mengirimkan surat usulan peserta untuk dapat karni terima selambat-Iambatnya tanggal 20 
Februari 2017. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Sdr. Wiwit KuswidiatilMulyani 
RachmiyatilCh. Nunik Ispriyanti di Nomor Telpon (021) 31928280, 31928285. 

Atas perhatian dan kerja sam a Saudara kami mengucapkan terima kasih. 

ijKeefi la Pusat Pembinaan, 

;Kf:l:h~n Perencana 

11w~:i ;ahayU 

Tembusan: 
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas (sebagai laporan); 
2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 
3. PPK PPN X Kementerian PPN/Bappenas. 

http:www.bappenas.go.id


INFORMASI PROGRAM MAGANG DALAM NEGERI 

TAHUN ANGGARAN 2017 


I. BELAKANG 


Mengemban peran 	 Instansi Pembina Pusat 
n, Pendidikan dan (Pusbindiklatren) 

tugas utama untuk menyelenggarakan pembinaan 
Fungsional Perencana, Pendidikan 
Kementerian Pembangunan 

Pembangunan • bagi perencana pusat melalui 
beasiswa. Tugas Inl n kepada Pusbindiklatren 

meningkatkan kompetensi dan kapasitas institusi di 
dan yang ditegaskan dalam peraturan Menteri l\Jegara 

bangunan Nasional/Kepala naan Pembangunan 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang dan Tata Kerja 

Untuk mendukung tersebut, salah 
oleh Pusbindiklatren 

PPN/Bappenas, bagi Perencana di 
perencana akan mendapatkan 

proses dalam perencanaan 
informasi mengenai di daerah dan di 

hubungan kerja (networking) aparatur perencana di dan 
Melalui kegiatan magang ini diharapkan pengetahuan, keterampilan dan 

norma interaksi perencana yang mengikuti akan meningkat khususnya hal 
mengintegrasikan, mensinergikan, mensikronkan perencanaan di dan 
daerah, yang pada akhirnya akan mening kapasitas institusi 

II. TUJUAN 

Tujuan magang ini adalah untuk: 

1 Meningkatkan pengalaman kerja 	 daerah pada instansi 

kerja atau networking antar institusi perencana pusat dan 
khususnya Kementerian dan Instansi Peserta Magang; 

3. 	 Memperluas pemahaman konsep integ sinergi, dan sinkronisasi 
di pusat dan daerah; 

wawasan tentang sistem antar pemerintah pusat, 
, dan antar pemerintah daerah. 

III. KELUARAN YANG DIHARAPKAN 

Keluaran 	 dalam 

1. 	 peserta bidang perencanaan; 

2. 	 jaringan kerja atau networking antara antar institusi perencana pusat 
khususnya Kementerian PPN/Bappenas peserta magang; 
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Meningkatnya sinergi, dan sinkronisasi 
perencanaaan pusat dan daerah; 

4. 	 Meningkatkan wawasan tentang antar instansi pusat, Pusat-
Daerah, dan antar instansi 

5. 	 Merumuskan Action Plan. 

IV. PERSYARATAN PESERTA 

1. Pendidikan minimal S1; 
2. PangkatlGolongan minimal Penata Mudalll 
3. Bekerja di unit Perencanaan; 

Masa kerja minimal 2 (dua) tahun 
5. Umur setinggi-tingginya 45 pada saat pencalonan; 

Melampirkan SK golongan/pangkat dengan latar 
belakang warna merah; 

7. Diusulkan oleh pejabat pembina KelJeCla\l\ II langsung 
yang bersangkutan. 

V. 	 KETENTUAN 

1. 	 ""Q'oon,,;, diusulkan oleh minimal If yang kepegawaian 
langsung eselon II yang 

Peserta Magang harus melakukan online melalui 
http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/simdiklatonline/ 

3. 	 Membuat proposal magang dan konsep action plan yang berkaitan dengan topik 
tempat pelaksanaan magang (unit di lihat pada poin VI); 

4. 	 proposal mencakup: Latar Belakang, Tujuan, Output yang ingin 
dicapai, Deskripsi tentang bidang keahlian yang diperlukan guna menunjang tugas 
pokok dan fungsi di unit kerja, Rencana kegiatan/tentative magang, 

AksiiAction Plan yang menjelaskan tentang yang akan 
dilaksanakan terkait dengan pekerjaan/bidang 
magang. Action Plan juga menjelaskan rencana pusat
daerah terkait dengan bidang/sektor yang telah mengikuti 
program magang; 

5. masa magang akan ditunjuk seorang 	 dari 
Direktorat yang akan membimbing peserta 	 menyusun Action 

c""r<:>,."n Liaison Officer (LO) dari Pusbindiklatren; 

magang wajib mempresentasikan 
Kapusbindiklatren supervisor, serta menyampaikan 

kepada Kepala Pusbindiklatren. Struktur 
Output yang telah dicapai, 

Rencana Aksi, Kesan, Masukan pelaksanaan 
Magang, Kesimpulan, Lampiran: CV peserta, CV Pembimbing/supervisor, 

dan bahan-bahan/Materi yang diperoleh selama magang; 

ram magang, peserta diminta untuk action 
telah disusun; 
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selesai magang, 
plan kepada pimpinan 

yang terlibat dalam 

harus mempresentasikan 
dengan mengundang 

action plan n.:>'c:.:>r"T:::I· 

magang dan 
pemangku 

9. formulir pendaftaran 

10. mengikuti 

VI. UNIT ATAU TEMPAT MAGANG 

Unit tempat Magang dalam negeri Tahun Anggaran 2017 adalah di unit eselon II 
di lingkungan Kantor Kementerian PPN/BAPPENAS, yaitu : 

1. 	 Direktorat Pendidikan dan Agama mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan kebijakan. 

dan pengendalian pembangunan 
pendidikan dan agama. 

2. 	 Multilateral 
penyusunan rencana kebijakan pendanaan luar negeri 

dalam rangka pembangunan. serta melaksanakan 
pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya. 

Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas 
penyJapan perumusan kebijakan. 	 sinkronisasi 
penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang a I ....' I"\a;::'1 

pemantauan, penilaian pelaporan atas 

4. 	 Perencanaan dan P.,.nl"ll""mlh~ Pembangunan 
tugas melaksanakan pengoordinasian, dan pelaksanaan 

evaluasi. perencanaan 
perencanaan pendanaan pembangunan. 

5. 	 Informasi Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas 
penyediaan dan prasarana Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK), pengumpulan dan pengelolaan dokumen. 
kepustakaan. data dan Informasi, dukungan teknis penyusunan dokumen 
perencanaan dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan, 
pengoordinasian pengembangan jaringan Informasi dan perpustakaan untuk 
menunjang perencanaan pembangunan. 

6. 	 Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan 
(PUSBINDIKLATREN). mempunyai 

Fungsional dan program pendidikan 
pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan perencana pusat 
daerah rangka meningkatkan kompetensi perencana dan kapasitas institusi 
perencana di dan daerah. 

VII. 	 JADWAL PELAKSANAAN 
Waktu tentatif Maret s.d. 16 Juni 2017 bulan) dan jadwal akan 
unggah pada laman Pusbindiklatren; www.pusbindiklatren.bappenas.go.id. 
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IX. KEHADIRAN RTA 


Tingkat peserta dalam program magang dalam negeri ini adalah minimal 
90%, kurang 90% maka tidak mendapatkan sertifikat 

XI. PEM 

Negeri 2017 ini akan dilaksanakan 
rincian 

1. 	 Dukungan Pusbindiklatren Bappenas yang 
meliputi Rp1.600.000 (satu juta enam 
ratus 

oleh instansi asal peserta meliputi: 
ke/dari lokasi tempat diklat, serta 

XII.METODE 

metode, sebagai berikut : 

1. 	 Peserta mengikuti pelaksanaan program magang yang 
telah disusun 

Peserta mengikuti bimbingan dan sistem kerja di tempat magang 
yang akan dipandu supervisor yang telah ditunjuk oleh pimpinan unit kerja di 
tempat magang; 

3. 	 Tingkat kehadiran di mengisi daftar hadir yang 
telah disediakan oleh Pusbindiklatren selama pelaksanaan magang; 

4. 	 dalam setiap bulan minggu ke 2 peserta wajib mempresentasikan 
Laporan Progress perkembangan program magang di hadapan supervisor dan 
Pusbindiklatren 

5. 	 Wawancara langsung tentang 
penilaian dalam magang dengan 
waktu ditentukan 

6. 	 Peserta menyerahkan 

pelaksanaan 

tembusan 

3). Atasan 


7. 	 Peserta mempresentasikan hasil 

hadapan 

magang, dan 

saat acara 
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