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I. PENDIDIKAN 

 

1. Pendidikan dan Pelatihan Gelar S2/S3 apa yang akan diselenggarakan di tahun 2021? 

Jawaban: 

Pada tahun 2021 Pusbindiklatren menawarkan program S2 Dlaam Negeri yang terdiri dari S2 

Reguler Dalam Negeri; S2 Tematik Smart City; serta S2 Afirmasi. Sementara untuk program 

linkage, pada tahun 2021 ditawarkan program Split Site Master Program (SSMP) yaitu program 

linkage yang dilaksanakan satu tahun di Indonesia dan satu tahun di Australia. 

2. Bagaimanakah alur yang mudah untuk bisa mendapatkan beasiswa pendidikan gelar 

jenjang S2? 

Jawaban: 

Calon karyasiswa harus mengikuti semua persyaratan yang ditetapkan Pusbindiklatren yang 

meliputi syarat administrasi, seleksi akademis (TPA dan TOEFL) serta seleksi penempatan. Jika 

lolos pada semua tahapan seleksi tersebut, calon karyasiswa dapat mendapatkan beasiswa 

Pusbindiklatren.  

3. Jurusan kuliah apa yang harus diambil apabila kita mau ambil fungsional perencana 

anggaran? 

Jawaban: 

Pusbindiklatren menyediakan beberapa jurusan yanag terkait dengan bidang studi ekonomi 

yang relevan untuk perencana anggaran. Pusbindiklatren bekerja sama dengan UI, ITB, Unpad, 

UGM, Unand, Unsyiah, UB menyelenggarakan program pendidikan untuk jenjang master di 

bidang ekonomi. 

4. Bagaimana kalo saya sudah mengambil S2 jurusan ekonomi dan mau mengikuti program 

S2 untuk bidang perencana? 

Jawaban: 

Program S2 yang disediakan Pusbindiklatren merupakan program bagi PNS perencana yang 

memiliki jenjang pendidikan S1/D4. Dengan demikian, bagi PNS perencana yang sudah memiliki 

gelar S2 dianjurkan untuk mengambil pendidikan S3 dari pada mengambil lagi pendidikan 

jenjang S2.  

5. Apakah PNS yang memiliki gelar S1 Perikanan dapat memperoleh kesempatan untuk 

mendapatkan beasiswa S2 Perencanaan? 

Jawaban:  

PNS dengan latar belakang pendidikan S1 Perikanan dapat mendapatkan kesempatan 

mendapatkan beasiswa S2 Pusbindiklatren sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang 

ditetapkan. Beberapa program studi juga menerima calon karyasiswa dengan latar belakang 

pendidikan S1 Perikanan.  

6. Apakah untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus sejalan dengan 

jenjang pendidikan sebelumnya? 

Jawaban: 

Tidak harus. Beberapa program studi menerima karyasiswa program S2 meski pendidikan S1 

karyasiswa tersebut tidak linier dengan program S2-nya.  



7. Untuk pembukaan pendaftaran pendidikan gelar S2 linkage tahun 2021 apakah akan 

dibuka? kapan waktu pembukaan pendaftaran program tersebut? 

Jawaban: 

Program pendidikan S2 Linkage yang dibuka adalah program Split Site Master Program (SSMP) 

dengan penawaran program linkage antara UGM-University of Melbourne (bidang studi 

sosiologi; UB-Macquarie University (bidang study ekonomi); serta Universitas Udayana-Griffith 

University (bidang studi pariwisata). Pembukaan program SSMP sudah dibuka sejak November 

2020.  

8. Apakah Pimpinan Instansi Eselon III di Kab/Kota dapat menandatangani form berkas yang 

terkait dengan usulan beasiswa S2 mengingat pengurusan kami ke Pusat (Biro 

Kepegawaian) akan memakan waktu lama, apalagi dalam kondisi penyebaran Covid-19 

yang belum berakhir sampai saat ini? 

Jawab: 

Usulan pengajuan beasiswa Pusbindiklatren harus diajukan oleh pejabat yang menangani 

kepegawaian serendah-rendahnya Eselon 2.  

9. Bolehkah kami mengajukan beasiswa parsial pendidikan S2? 

Jawaban: 

Beasiswa parsial pendidikan S2 belum dilakukan karena harus ada perjanjian antara 

Pusbindiklatren dengan instansi asal karyasiswa agar syarat dan ketentuan dari masing-masing 

institusi dapat diakomodir. 

10. Syarat-syarat apabila ingin mengambil program doktoral? 

Jawaban: 

Persyaratan untuk mengambil program doktor adalah (i) calon peserta memenuhi persyaratan 

administrasi dan akademis yang ditetapkan Pusbindiklatren; (ii) calon peserta mendapatkan 

surat penerimaan (letter of acceptance/LoA) dari universitas/prodi yang dituju; serta (iii) 

prodi/universitas yang dituju berakreditasi A dan merupakan mitra Pusbindiklatren. 

11. Sebagai gambaran informasi awal, apakah kira2 program pendidikan gelar S2 linkage 

tersebut sama dengan program2 sebelumnya/akan mengalami penambahan (untuk 

universitas yang bekerja sama menyelenggarakan program S2 linkage) 

Jawaban: 

Program pendidikan S2 Linkage yang dibuka adalah program Split Site Master Program 

(SSMP) dengan penawaran program linkage antara UGM-University of Melbourne (bidang 

studi sosiologi; UB-Macquarie University (bidang study ekonomi); serta Universitas Udayana-

Griffith University (bidang studi pariwisata). 

12. Apakah tidak ada kebijakan atau keringanan/kompensasi khusus bagi kami ASN yang 

berada pada wilayah 3 T (sesuai Perpres 63 Thn 2020) untuk dipertimbangkan dalam 

usulan beasiswa S.2 Bappenas, terkait dengan dokumen usulan kami yang 

ditandatangani oleh pejabat Eselon III/Kepala Kantor, mengingat untuk pengurusan ke 

Pusat membutuhkan waktu seperti dijelaskan pada pertanyaan 1 diatas? 

Jawaban:  

Untuk PNS dari daerah 3T, Pusbindiklatren menyediakan program S2 Afirmasi bekerja sama 

dengan Magister Administrasi Publim (MAP) UGM, MAP Unsri, dan MAP UB. Secara umum 

terdapat beberapa perbedaan dalam seleksi program afirmasi ini.  

 

 

 

 

 



 

13. Jurusan apa saja yang dibuka untuk program doktoral? 

Jawaban: 

Untuk jurusan dalam program doktoral disarankan jurusan yang sesuai dengan bidang 

pembangunan yang menjadi pekerjaan calon karyasiswa, serta sesuai dengan rencana 

pengembangan SDM (human capital development plan/HCDP) di instansi asal pelamar. 

II. PELATIHAN 

1. Banyak staf bagian perencanaan yang tidak dapat mengikuti pelatihan/diklat perencana yang 

diselenggarakan oleh Bappenas dikarenakan prioritas peserta dari ASN Pemda, apakah 

dimungkinkan agar seluruh ASN di bagian perencanaan KL/Lembaga data mengikuti 

pelatihan/diklat perencana tersebut? 

Jawaban: 

Sangat bisa ASN di bagian perencanaan di Kementerian/Lembaga dapat mengikuti pelatihan 

perencanaan, walaupun target utama 80% untuk peserta dari perencana daerah dan 20% 

untuk peserta ASN perencana pusat di Kementerian/Lembaga. 

2. Sebagian besar ASN bagian perencanaan di Kemenparekraf bukan jafung perencana, 

dikarenakan penempatan pada saat penerimaan CPNS, akan tetapi juga tidak ada yang 

mengikuti diklat Pusbindiklatren dikarenakan bukan jafung perencana, apakah ke depannya 

dimungkinkan bagi ASN bagian perencanaan tetapi bukan jafung perencana untuk ikut serta 

dalam diklat yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren? 

Jawaban: 

Bisa ASN di bagian perencanaan walaupun bukan jafung perencana untuk mengikuti pelatihan 

yang dilaksanakan oleh Pusbin, dan untuk pendaftaran mengikuti pelatihan Pusbindiklatren 

menetapkan kebijakan first come first serve, sehingga peserta yang mendaftarkan diri lebih 

dulu yang akan dipanggil untuk mengikuti pelatihan, dan terkadang pada saat pengusulan 

tidak sesuai dengan persyaratan, pelatihan yang seharus berkelompok minimal 2  orang, yang 

ajukan oleh instansi pengusul hanya 1 orang. 

3. Bagaimana mekanisme Pusbindiklatren dalam menentukan peserta diklat non-gelar? 

Mengingat dalam beberapa kesempatan seseorang mendapat kesempatan diklat berkali2, 

namun ada yang sulit sekali memperolah kesempatan diklat (padahal hampir setiap tahun 

mengajukan secara online dan tertulis, dan segala persyaratan sudah dipenuhi) 

Jawaban: 

Pusbindiklatren menetapkan kebijakan first come first serve, sehingga peserta yang 

mendaftarkan diri lebih dulu, itulah yang akan dipanggil untuk mengikuti pelatihan, dan 

terkadang pada saat pengusulan untuk mengikuti pelatihan tidak sesuai dengan persyaratan, 

pelatihan yang seharus berkelompok minimal 2 orang, yang ajukan oleh instansi pengusul 

hanya 1 orang, sehingga tidak akan dipanggil. 

4. Diadakan jenis diklat substantif yang sesuai dengan kondisi terkini, pasca pandemi, 

perencanaan ketenagakerjaan, realokasi belanja kesehatan, pembiayaan recovery bencana. 

Jawaban:  

Untuk pelaksanaan pelatihan susbtantif setiap tahun dilihat dari kebutuhan. Pusbindiklatren 

mengadakan koordinasi dengan Direktorat terkait di Bappenas terkait dengan kebutuhan 

pelatihan bagi aparatur perencana di pusat dan daerah 

5. Diklat virtual karena pemda tak cukup memiliki belanja perjadin. 

Jawaban: 

Mulai tahun 2020 Pusbindiklatren telah melaksanakan pelatihan melalu daring/online, untuk 

memudahkan peserta untuk mengikuti pelatihan dikarenakan wabah pandemic Covid 19 dan 

juga dapat membantu pemerintah daerah yang tidak memiliki belanja perjadin. 

**2020** 


