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Sifat SEGERA 
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Hal : Pendaftaran Diklat Non Gelar Tahun 2017 

Yth . 
1. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 
2. 	Kepala Bappeda/BKD/SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota 

di Seluruh Indonesia 

Sehubungan dengan rencana penyelenggaran Pelatihan Non Gelar Tahun 2017. bersama 
ini kami sampaikan pembukaan pendaftaran dengan informasi seba9ai berikut : 

1. 	Pelatihan akan dilaksanakan selama 10 hari efektif, dalam kurun waktu tentatif antara bulan 
Maret-November 2017 (kepastian jadwal pelaksanaan dan institusi pelaksana diklat akan 
kami unggah pad a laman Pusbindiklatren). 

2. 	Persyaratan calon peserta adalah : 
a. Pendidikan minimal S1; 
b. Masa kerja 	 minimal 2 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai (ASN), 

minimal golongan Ili/a - pang kat Penata Muda; 
C. 	Umur maksimal 2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun; 
d. 	Fungsional Perencana atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani perencanaan 

dari Provinsi/Kabupaten/Kota (Bappeda. Dinas); 
e. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II 

atasan langsungnya dengan menginformasikan pada pejabat Pembina kepegawaian; 
f. 	 Pendaftaran melalui online di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id; 

3. 	Peserta berkelompok dengan jumlah disesuaikan dengan sektor-sektor yang menjadi prioritas 
pembangunan di daerah (minimal 2 dan maksimal 5 orang per daerah, termasuk 1 orang dan 
Bappeda sebagai team leadet) , kecuali pada Pelatihan Project AssessmentiKelayakan 
Proyek dapat menginmkan minimal 1 orang peserta; 

4 . 	Materi pelatihan dan informasi detail lainnya dijelaskan pad a Buku Panduan Pendidikan dan 
Pelatihan (Diklat) Non Gelar terlampir. 

Apabila pelatihan tersebut di atas yang kami tawarkan ini sesuai dengan kebutuhan 
pengembangan kapasitas instansi Saudara, usulan peserta dapat disampaikan kepada kami 
paling lambat tanggal 17 Maret 2017. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui stat kami 
Sdr. Wiky Witarni/Karyoto/Mulyani Rachmiati/Ch. Nunik Ispriyanti di nomor telepon (021) 
31928278 - 31928280, dan 31928285. 
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