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1. Bolehkah memilih 2 opsi dengan jenis pelatihan yang berbeda? 

Jawaban : 

a. Boleh, pada saat kami menerima surat usulan dari pimpinan Ibu, Pusbindiklatren 

akan meng-entry data peserta, dan mengecek kelengkapan dokumen peserta yang 

diusulkan, apabila dokumen peserta sudah lengkap dan telah diverifikasi datanya, 

selanjutnya peserta akan ditempatkan di pelatihan sesuai dengan pilihan peserta, 

dengan mekanisme first come first serve, siapa mengusulkan lebih dulu, dan 

mengutamakan pula peserta yang belum pernah mengikuti pelatihan 

Pusbindiklatren selama ini.  

b. Peserta dapat ditempatkan untuk mengikuti pelatihan pilihan yang kedua, dengan 

asumsi telah disetujui atasan dan masih tersedianya kuota, belum pernah 

mengikuti pelatihan yang dipilih. 

2. Apakah program pelatihan diberikan kesempatan kepada instansi/lembaga pendidikan 

tinggi sebagai peserta? 

Jawaban : 

Aparatur Perencana merupakan target peserta Pusbindiklatren Bappenas, namun 

dosen tidak menjadi target peserta Pusbindiklatren Bappenas. Sebagai info, 

peningkatan kompetensi dosen merupakan tugas dari Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

3. Apakah seorang dosen dapat mengikuti jenjang pelatihan Perencana yang 

dilaksanakan oleh Bappenas, Kalau boleh, Bagaimana syarat untuk mengikuti 

pelatihan tesebut ? 

Jawaban: 

Saat ini, kami bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin dalam melaksanakan 

pelatihan baik pelatihan penjenjangan perencana, maupun pelaksanaan Pelatihan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (PPD RPJMD). Alangkah lebih baiknya, apabila Bapak dapat berkoordinasi 

dengan pihak Universitas Hasanuddin, di Makassar untuk mengadakan pelatihan 

mandiri, untuk narahubungnya akan kami infokan. 

4. Adakah program Beasiswa S2 untuk usia di atas 40 tahun? 

Jawaban : 

Ada, syarat usia bagi calon peserta S2 Dalam Negeri maksimal 42 tahun, untuk 

Program Beasiswa Afirmasi.  

Target peserta Program Beasiswa Afirmasi meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, 

Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara, serta beberapa 

Kabupaten/Kota yang dalam daerah 3 T (tertinggal, terluar, dan terdepan). Namun 

sayangnya, Pak Adi, berasal dari daerah Pasuruan, Jawa Timur, sehingga tidak 

menjadi target Program Beasiswa Afirmasi. 



5. Apakah saya sebagai Orang Papua yang bekerja sebagai PNS Pusat dapat diberi 

kesempatan untuk mendapat beasiswa S2? Apakah bisa diprioritaskan kami orang 

papua? 

Jawaban : 

Setiap tahun kami membuka Beasiswa Afirmasi, dan kami memprioritaskan penduduk 

asli dari setiap provinsi yang termasuk dari daerah 3T dan daerah afirmasi. 

6. Pada tahun 2017 ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai 

pedoman pendidikan dengan biaya mandiri, sehingga saya bekerja sambal kuliah. 

Pada Permen tersebut, untuk ASN wilayah timur diperbolehkan akreditasi program 

studi minimalnya C. Namun sekarang untuk pengusulan pengakuan gelar, BKN hanya 

mengizinkan minimal akreditasi program studi adalah B. Apakah Pusbindiklatren bisa 

membantu untuk hal teknis seperti ini. 

Jawaban : 

Mohon maaf, kami tidak dapat mencampuri ranah ketentuan dari BKN. Kami selalu 

mencari prodi magister yang memiliki akreditasi A. 

7. Bagaimana cara penyusunan Renstra yang sesuai dengan kebutuhan daerah? 

Jawaban : 

Pada pelatihan teknis, kami akan membedah Renstra OPD maupun K/L mengenai apa 

saja yang harus diperbaiki 

8. Bagaimana pola tata kelola perencanaan yang baik? 

Jawaban :  

Ini dijabarkan pada pelatihan Planning and Budgeting ataupun PPD RPJMD. 
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