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KATA SAMBUTAN

 
Salah satu faktor penunjang terpenting dari lancar dan suksesnya pelaksanaan otonomi 
daerah adalah kesiapan aparat pemerintah, baik aparat daerah maupun pusat, 
dalam melaksanakan suatu kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Di era 
otonomi daerah, pola pembangunan yang dahulu sentralistis telah berubah menjadi 
desentralistis. Dengan demikian, ujung tombak dari aparat pemerintah di dalam 
penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ini adalah Perencana.

Dalam kaitan ini, Bappenas, sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana dan 
Penyelenggara Diklat Perencanaan, mempunyai tugas untuk meningkatkan kompetensi, 
produktivitas, dan profesionalisme  perencana di seluruh Indonesia, sehingga rencana 
yang dihasilkannya akan benar-benar sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. 
Tugas Bappenas ini dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan 
Perencana (Pusbindiklatren) – unit eselon II yang ada pada lingkungan Sekretaris Meneg 
PPN/Sekretaris Utama Bappenas - melalui penyelenggaraan diklat perencanaan dan 
pelaksanaan jabatan fungsional perencana (JFP).

Karena alasan itulah, saya sangat bergembira dengan terbitnya Buku Panduan 
Penyelenggaraan Diklat Perencanaan dan Pelaksanaan JFP ini, yang telah disusun 
secara komperehensif, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang 
lengkap bagi para penanggung jawab di bidang kepegawaian dan perencanaan dalam 
pengembangan Perencana. Buku panduan ini menjelaskan berbagai ketentuan dan 
prosedur untuk mengikuti diklat perencanaan gelar dan non-gelar serta magang dan 
joint research, baik yang diselenggarakan dengan beasiswa Pusbindiklatren - Bappenas, 
maupun beasiswa dari Kedutaan Besar dan Lembaga Internasional. Buku panduan ini 
diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menunjang  program capacity building dari 
instansi perencanaan di seluruh Indonesia, terutama - sesuai amanat DPR kepada 
Bappenas - bagi para perencana di Bappeda atau nama lain dan di unit perencanaan 
pada Dinas Teknis di Propinsi/Kabupaten/Kota. Selain itu, Panduan ini juga akan dapat 
menjadi bahan informasi bagi pelaksanaan JFP di seluruh Indonesia.

Mudah-mudahan Buku Panduan ini dapat membantu dan memudahkan pihak-pihak 
yang berkepentingan. Terima kasih.

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas

Dr. Slamet Seno Adji, MA
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KATA PENGANTAR

Fungsi Bappenas sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana, perlu 
dirancang secara utuh oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana 
(Pusbindiklatren) Bappenas dalam lingkup pelayanan kepada perencana di seluruh 
Indonesia, termasuk menyebarluaskan informasi, melakukan sosialisasi, fasilitasi 
dan konsultasi tentang pelaksanaan jabatan fungsional perencana (JFP). Untuk 
terlaksananya rancangan pembinaan JFP secara efektif, perlu disusun Buku Panduan 
Penyelenggaraan Diklat Perencanaan dan Pelaksanaan JFP.

Penerbitan Buku Panduan ini sebagai upaya untuk merespon berbagai perubahan 
dalam tata kepemerintahan sistem perencanaan pembangunan, sistem keuangan 
negara yang berlaku, dan tuntutan pemerintah daerah/ kota. Pusbindiklatren telah 
mengembangkan beberapa jenis diklat baru, seperti antara lain : S2 Dalam Negeri, 
S2 Linkage, S3 Linkage, Pelatihan Jangka Pendek Linkage, dan program magang bagi 
perencana. Demikian pula dalam hal biaya diklat, mekanisme cost-sharing yang mulai 
diperkenalkan sejak tahun 2003, kini telah berkembang menjadi beberapa mekanisme 
pembiayaan, termasuk mekanisme pembiayaan mandiri.

Pertimbangan kami dalam menyusun Buku Panduan ini, antara lain berlandaskan 
pada semangat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, serta prinsip bahwa 
tanggung jawab peningkatan perencana sesungguhnya merupakan tanggung jawab 
bersama, dalam hal ini antara lain Pusbindiklatren dan instansi sasaran.

Semoga buku panduan ini benar-benar dapat membantu dan bermanfaat bagi instansi 
perencanaan di Pusat dan Daerah dalam meningkatkan kompetensi para perencananya 
dan kapasitas output instansinya.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) 
Bappenas

Ir. Yahya Rachmana Hidayat, MSc., Ph.D
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BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan fungsi Bappenas sebagai Instansi Pembina Jabatan 
Fungsional Perencana (JFP), tugas utama Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan 
Perencana (Pusbindiklatren) adalah meningkatkan kompetensi dan produktivitas 
perencana di Indonesia. Tugas utama tersebut merupakan bagian upaya peningkatan 
kapasitas instansi perencanaan dalam rangka peningkatan kualitas output. Yang 
dimaksud dengan instansi perencanaan adalah Bappenas, unit perencanaan di 
kementerian/departemen/LPND, Bappeda di propinsi/kabupaten/kota atau nama lain, 
dan unit perencanaan di dinas/lembaga daerah di propinsi/kabupaten/kota. Untuk 
selanjutnya, dalam panduan ini, instansi perencanaan akan sering disebut dengan 
instansi sasaran.

Untuk melaksanakan fungsi Bappenas sebagai Instansi Pembina JFP ini, Pusbindiklatren 
mempunyai tugas di dalam melakukan akreditasi program diklat bagi perencana, 
menetapkan penyelenggara diklat fungsional penjenjangan perencana, melakukan 
penilaian angka kredit bagi perencana utama, serta menyusun pedoman-pedoman 
yang diperlukan dalam melaksanakan JFP.

Pusbindiklatren yang dahulu dikenal dengan nama OTO (Overseas Training Office), 
sudah sejak tahun 1984 menjadi penyedia dan pengelola beasiswa diklat perencanaan 
gelar dan non-gelar di dalam dan luar negeri, bagi perencana di Pusat dan Daerah. 
Penyelenggaraan diklat perencanaan tersebut bukan hanya dilaksanakan di Bappenas 
saja, namun dimungkinkan juga - seperti yang sudah sering dilaksanakan - di lembaga 
pendidikan lain yang terakreditasi oleh Bappenas, baik di dalam maupun di luar negeri.

Jumlah alumni penerima beasiswa diklat Pusbindiklatren sampai tahun 2012 telah 
mencapai 30.006 orang, yang terdiri dari 265 orang S-3 Luar Negeri, 24 orang S-3 Dalam 
Negeri, 1.594 orang S-2 Luar Negeri, 2.753 orang S-2 Dalam Negeri, 3.196 orang untuk 
Non-Gelar Luar Negeri/Linkage, 18.285 orang untuk Non-Gelar Dalam Negeri,  77 orang 
Program magang dalam negeri, dan S-2 Linkage 1.082 orang, yang merupakan program 
diklat baru yang mulai dikembangkan sejak tahun 2003.

Sejak tahun 2003, Pusbindiklatren juga mengembangkan jenis diklat lainnya berupa 
program magang atau joint research staf perencana dengan cara bekerja sebagai 
perencana atau melakukan penelitian/kajian bersama perencana lain di suatu lembaga 
perencanaan, baik di dalam maupun di luar negeri yang ditetapkan oleh Bappenas. 
Selain itu, dikembangkan pula dua program lain, yaitu : 1) S-2, S-3 dan diklat non-gelar, 
di mana penyelenggaraannya sebagian dilaksanakan di dalam negeri dan sebagian di 
luar negeri, dan 2) program S-2 Reguler Dalam Negeri.

Pengembangan lainnya dilakukan oleh Pusbindiklatren tidak hanya terbatas hanya 
pada program diklat, melainkan pula dalam hal mekanisme pembiayaan diklat. Sejak 
tahun 2003 Pusbindiklatren tidak lagi menyediakan mekanisme beasiswa pembiayaan 
penuh, namun mulai mengembangkan mekanisme cost-sharing, yaitu instansi sasaran 
diminta menanggung sebagian komponen biaya diklat. Dengan cost-sharing, maka 
Pusbindiklatren dapat memanfaatkan dana yang tersedia untuk jumlah peserta 
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yang lebih banyak. Selain itu, sejalan dengan otonomi daerah, cost-sharing juga 
dimaksudkan untuk memberikan suatu citra kepada Pemerintah Propinsi/Kabupaten/
Kota bahwa peningkatan kompetensi SDM daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab 
pemerintah pusat, tetapi juga tanggung jawab Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota. 
Dengan demikian di masa datang, penempatan alumni karyasiswa Pusbindiklatren di 
daerah, diharapkan benar-benar sesuai dengan bidang studi diklat yang sebagian telah 
dibiayai Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota tersebut.

Selain beasiswa di atas, Pusbindiklatren juga melakukan kerjasama dengan kedutaan-
kedutaan besar dan lembaga internasional, untuk ikut menyebarluaskan informasi 
beasiswa yang mereka sediakan, atau disebut beasiswa Non-Pusbindiklatren. Dalam 
hal ini beberapa kedutaan besar dan lembaga internasional menunjuk Bappenas 
sebagai anggota Tim Seleksi atau Tim Pengarah. Dengan adanya dukungan informasi 
dan jaringan kerja Bappenas dengan mereka seperti ini, diharapkan target untuk 
menjaring calon peserta yang lebih luas, terutama untuk para Perencana di pusat dan 
daerah, dapat terlaksana dengan lebih baik.

Buku Panduan “Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan 
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana tahun 2013  ini, merupakan revisi dari Buku 
Panduan sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2012. Dengan demikian, informasi 
dalam Buku Panduan 2012 yang bertentangan dengan informasi yang terdapat dalam 
buku ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Buku Panduan tahun 2013 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan informasi 
yang lengkap bagi para pimpinan di instansi/unit kerja perencanaan dan kepegawaian, 
dalam rangka pengembangan perencana melalui diklat gelar dan non-gelar yang 
diselenggarakan oleh Pusbindiklatren. 
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BAB II

PROGRAM DIKLAT PERENCANAAN

Penyusunan berbagai program diklat perencanaan yang ditawarkan oleh Pusbindiklatren 
mengacu pada kebutuhan peningkatan 3 (tiga) aspek kompetensi perencana, yaitu: 
knowledge, skill dan attitude. Berbagai program diklat tersebut adalah : 

A. Beasiswa Pusbindiklatren, meliputi : (1) pendidikan gelar di luar negeri: S-2; (2) 
pendidikan gelar di dalam negeri: S-2 Dalam Negeri,S-3 Dalam Negeri; (3)Linkage 
:S-2 Linkage ; (4) diklat non gelar, dan (5) program magang/joint research.

B. Beasiswa Non Pusbindiklatren, terdiri dari beberapa program diklat yang ditawarkan 
dan dibiayai oleh hibah dari negara tertentu atau lembaga internasional. Di dalam 
pelaksanaan diklat ini, beberapa kedutaan besar dan lembaga internasional 
menunjuk Bappenas sebagai anggota tim seleksi, tim pengarah, atau sebagai 
recommending/in-line institution.

Kriteria, ketentuan dan prosedur yang terkait dengan setiap program dan jenis diklat 
tersebut di atas akan dijelaskan menjadi 2 bagian, yaitu: A. Beasiswa Pusbindiklatren, 
meliputi program-program: 1. Pendidikan Gelar, 2. Diklat Non Gelar dan 3. Magang dan 
Joint Research; dan B. Program Beasiswa Non-Pusbindiklatren.

A. BEASISWA PUSBINDIKLATREN

1. Program Pendidikan Gelar

Program pendidikan gelar terdiri dari beberapa jenis, yaitu: a) S-2 luar negeri, b) 
S-3 luar Negeri, c) S-2 Dalam Negeri, d) S-2 Linkage, dan e) S-3 Dalam Negeri. 
Ketentuan yang berlaku bagi seluruh jenis pendidikan gelar diatur di dalam kriteria 
umum. Ketentuan yang berlaku hanya bagi jenis pendidikan gelar tertentu saja, 
diatur di dalam kriteria khusus. Setiap jenis pendidikan gelar mempunyai mekanisme 
pelaksanaan yang meliputi tahap-tahap : seleksi, penempatan, pemantauan, dan 
re-entry. Dalam hal tertentu, penulisan mekanisme pelaksanaan program diklat 
misalnya S-2 Linkage diringkas berdasarkan kesamaan tahap pelaksanaan dan jenis 
pendidikan gelar.       

a. Kriteria Umum 

1) diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya pejabat 
eselon II atasan langsungnya dengan tembusan kepada pejabat kepegawaian, 
berdasarkan rencana pengembangan pegawai di instansi asal karyasiswa.

2) calon karyasiswa menyatakan kesediaan untuk bekerja kembali di unit kerjanya 
setelah lulus program diklat sekurang-kurangnya 2 kali masa studi ditambah 1 
tahun (2n+1) dalam bentuk surat perjanjian ikatan dinas.

3) program studi yang dipilih harus berkaitan dengan lingkup tugas perencanaan, 
yaitu: Perencanaan Pembangunan (Development Planning), Manajemen 
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Pembangunan (Development Management) dan Kebijakan Publik (Public Policy), 
dengan rincian bidang studi (field of study) sebagaimana Lampiran 1.

4) Penentuan pilihan pendidikan gelar di dalam atau di luar negeri, termasuk bidang 
studi ditetapkan oleh Pusbindiklatren, dengan persetujuan pejabat pembina 
kepegawaian atau serendah-rendahnya pejabat eselon II atasan langsungnya.

5) Pilihan bidang studi dan perguruan tinggi tujuan tidak boleh berubah selama 
pendidikan.

6) Dinyatakan lulus wawancara tertulis yang dilakukan Pusbindiklatren mengenai 
komitmen calon karyasiswa terhadap peningkatan kapasitas instansi sasaran.

7) Karyasiswa yang meninggalkan sebagian atau seluruh tahap pelaksanaan pendidikan 
gelar di dalam negeri atau di luar negeri, baik dengan alasan mengundurkan diri 
atau alasan lain tanpa persetujuan Pusbindiklatren, diwajibkan untuk mengganti 
seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pusbindiklatren kepada kantor kas 
negara.

8) Indikator kemajuan akademis yang digunakan dalam tahap pemantauan selama 
mengikuti program diklat adalah:

•	 Kesesuaian rencana akademis dengan dokumen penempatan.

•	 Nilai IPK/GPA kumulatif sesuai dengan persyaratan yang diminta.

•	 Kesesuaian jangka waktu penyelesaian studi dengan jangka waktu yang 
disetujui.

9) Indikator perkembangan karir yang digunakan dalam tahap re-entry adalah:

•	 Penempatan kembali alumni di instansi sasaran harus sesuai dengan bidang 
studi yang dipilih pada masa pendidikan gelar.

•	 Re-entry dilakukan dengan metode survey atau penelitian tertentu, terhadap 
sekelompok alumni dan instansi sasaran, dalam jangka waktu tertentu.

10)  Memiliki surat pernyataan bersedia menanggung sebagian biaya pendidikan (cost-
sharing) yang ditandatangani oleh Pejabat pembina kepegawaian atau serendah-
rendahnya pejabat eselon II atasan langsungnya.

b. Kriteria Khusus

1) Pendidikan Gelar S-2 Luar Negeri

a) Pada tanggal 1 Agustus tahun pelaksanaan seleksi, calon karyasiswa berusia 
setinggi-tingginya 38 tahun.

b) Pada tanggal 1 Agustus tahun pelaksanaan seleksi, calon karyasiswa telah memiliki 
masa kerja 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan menjadi PNS 
100%, dalam gelar S-1 dan dalam golongan III/a pada instansi sasaran.

c) Nilai Indeks Prestasi Kumulatif  (IPK)  S-1 sekurang-kurangnya adalah 2,75 (dua 
koma tujuh puluh lima).
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d) Memiliki nilai TPA bagi karyasiswa dari instansi sasaran pusat sekurang-kurangnya 
565, bagi calon karyasiswa dari Pemda di Pulau Jawa nilai TPA sekurang-kurangnya 
525, dan bagi karyasiswa dari Pemda luar Pulau Jawa nilai TPA sekurang-kurangnya 
500, yang masih berlaku pada tanggal 1 Agustus tahun seleksi, yang diterbitkan 
oleh UPP-TPA. Masa berlaku nilai TPA adalah 2 tahun sejak tanggal tes.

e) Program studi diselenggarakan dalam Bahasa Inggris atau Perancis.

f) Memiliki nilai institutional TOEFL yang masih berlaku pada tanggal 1 Agustus 
tahun seleksi, sekurang-kurangnya 450 yang diterbitkan oleh The Indonesian 
International Education Foundation (IIEF). Masa belaku TOEFL adalah 2 tahun 
terhitung sejak tanggal pelaksanaan tes.

g) Bersedia dan sanggup mengikuti program Pelatihan Bahasa Inggris yang 
dilaksanakan Pusbindiklatren sekurang-kurangnya 5 bulan di Pusat Bahasa yang 
ditunjuk oleh Pusbindiklatren, untuk mencapai nilai yang ekuivalen dengan 
international TOEFL sekurang-kurangnya 550 pada saat keberangkatan.

h) Untuk negara tujuan Perancis, bersedia dan sanggup mengikuti program Persiapan 
Bahasa Perancis yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 7 bulan di Jakarta. 

i) Mengikuti ketentuan dan jadwal pelamaran Pusbindiklatren. Apabila calon 
karyasiswa yang telah memenuhi syarat untuk dilamarkan kepada beberapa 
perguruan tinggi pilihan calon karyasiswa (jumlah perguruan tinggi ditentukan 
oleh Pusbindiklatren), tidak memperoleh penerimaan dari perguruan tinggi 
tujuan selama-lamanya 1 tahun, calon karyasiswa akan dikembalikan ke instansi 
asalnya.

j) Bersedia belajar pada, program studi dan perguruan tinggi serta negara tempat 
studi pilihan calon karyasiswa yang telah disetujui Pusbindiklatren.

k) Belum mempunyai gelar S-2 dan tidak sedang mengikuti program S-2.

3) Pendidikan Gelar S-2 Dalam Negeri

a) Pada tanggal 1 Agustus tahun pelaksanaan seleksi, calon karyasiswa telah berusia 
setinggi-tingginya 40 tahun.

b) Pada tanggal 1 Agustus tahun pelaksanaan seleksi, calon karyasiswa telah 
memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 
pengangkatan PNS 100%, dalam gelar S-1 dan dalam golongan III/a, pada instansi 
sasaran.

c) Telah lulus S-1 dengan nilai IPK sekurang-kurangnya 2,50 (dua koma lima puluh).

d) Memiliki nilai TPA bagi karyasiswa dari instansi sasaran sekurang-kurangnya 565, 
bagi calon karyasiswa dari Pemda di Pulau Jawa nilai TPA sekurang-kurangnya 525, 
dan bagi karyasiswa dari Pemda luar Pulau Jawa nilai TPA sekurang-kurangnya 
500, yang masih berlaku pada tanggal 1 Agustus tahun seleksi, yang diterbitkan 
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oleh UPP-TPA. Masa berlaku nilai TPA adalah 2 tahun sejak tanggal tes.

e) Memiliki nilai institutional TOEFL yang masih berlaku pada tanggal 1 Agustus 
tahun seleksi, sekurang-kurangnya 400 yang diterbitkan oleh The Indonesian 
International Education Foundation (IIEF). Masa belaku TOEFL adalah 2 tahun 
terhitung sejak tanggal pelaksanaan tes.

f) Bersedia belajar pada program studi dan perguruan tinggi yang telah disetujui 
Pusbindiklatren, setelah mendapatkan penempatan S-2 Dalam Negeri, sesuai 
Lampiran 2.

g) Belum memiliki gelar S-2 dan tidak sedang mengikuti program S-2.

4) Pendidikan Gelar S-2 Linkage

Diklat Gelar S-2 Linkage merupakan salah satu program diklat gelar yang 
telah dilaksanakan oleh Pusbindiklatren sejak tahun 2003. Diklat S-2 Linkage 
diselenggarakan dengan skema: tahun pertama perkuliahan di universitas dalam 
negeri dan tahun kedua di universitas luar negeri, serta memperoleh 2 gelar. 
Untuk mengatur penyelenggaraan perkuliahannya, kedua universitas tersebut perlu 
menyusun dan menandatangani dokumen kerjasama.

a) Pada tanggal 1 Agustus tahun pelaksanaan seleksi, calon karyasiswa berusia 
setinggi-tingginya 38 tahun.

b) Pada tanggal 1 Agustus tahun pelaksanaan seleksi, calon karyasiswa telah memiliki 
masa kerja 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan menjadi PNS 
100%, dalam gelar S-1 dan dalam golongan III/a pada instansi sasaran.

c) Nilai Indeks Prestasi Kumulatif  (IPK)  S-1 sekurang-kurangnya adalah 2,75 (dua 
koma tujuh puluh lima).

d) Memiliki nilai TPA bagi karyasiswa dari instansi sasaran pusat sekurang-kurangnya 
565, bagi calon karyasiswa dari Pemda di Pulau Jawa nilai TPA sekurang-kurangnya 
525, dan bagi karyasiswa dari Pemda luar Pulau Jawa nilai TPA sekurang-kurangnya 
500, yang masih berlaku pada tanggal 1 Agustus tahun seleksi, yang diterbitkan 
oleh UPP-TPA. Masa berlaku nilai TPA adalah 2 tahun sejak tanggal tes.

e) Program studi diselenggarakan dalam Bahasa Inggris atau Perancis.

f) Memiliki nilai institutional TOEFL yang masih berlaku pada tanggal 1 Agustus 
tahun seleksi, sekurang-kurangnya 450 yang diterbitkan oleh The Indonesian 
International Education Foundation (IIEF). Masa belaku TOEFL adalah 2 tahun 
terhitung sejak tanggal pelaksanaan tes.

g) Bersedia dan sanggup mengikuti program Persiapan Bahasa Inggris yang 
dilaksanakan Pusbindiklatren sekurang-kurangnya 5 bulan di Pusat Bahasa yang 
ditunjuk oleh Pusbindiklatren, untuk mencapai nilai yang ekuivalen dengan 
international TOEFL sekurang-kurangnya 550 pada saat keberangkatan.

h) Untuk negara tujuan Perancis, bersedia dan sanggup mengikuti program Persiapan 
Bahasa Perancis yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 7 bulan di Jakarta.
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i) Untuk negara tujuan Jepang, bersedia dan sanggup mengikuti program Persiapan 
Bahasa Jepang yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 bulan di Jakarta.

j) Mengikuti ketentuan dan jadwal pelamaran Pusbindiklatren. Apabila calon 
karyasiswa yang telah memenuhi syarat untuk dilamarkan kepada beberapa 
perguruan tinggi pilihan calon karyasiswa (jumlah perguruan tinggi ditentukan 
oleh Pusbindiklatren), tidak memperoleh penerimaan dari perguruan tinggi 
tujuan selama-lamanya 1 tahun, calon karyasiswa akan dikembalikan ke instansi 
asalnya.

k) Bersedia belajar pada negara, program studi dan perguruan tinggi yang telah 
disetujui Pusbindiklatren.

l) Belum mempunyai gelar S-2 dan tidak sedang mengikuti program S-2.

5) Pendidikan Gelar S-3 Dalam Negeri

a) Pada tanggal 1 Agustus tahun pelaksanaan seleksi, calon karyasiswa telah berusia 
setinggi-tingginya 40 tahun.

b) Pada tanggal 1 Agustus tahun pelaksanaan seleksi, calon karyasiswa telah 
memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 
pengangkatan PNS 100%, dalam gelar S-2, dan dalam golongan III/a, pada instansi 
sasaran.

c) Telah lulus S-2 dengan nilai IPK sekurang-kurangnya 3,25 (tiga koma dua puluh 
lima) atau GPA S-2 yang setara dengan 3,25 bagi calon karyasiswa lulusan luar 
negeri, yang dinyatakan dengan surat keterangan konversi IPK yang dapat 
dipertanggung- jawabkan, serta telah bekerja dalam gelar S-2 sekurang-
kurangnya 2 tahun.

d)  Memiliki nilai TPA sekurang-kurangnya 565 yang masih berlaku pada tanggal 1 
Agustus tahun seleksi, yang diterbitkan oleh UPP-TPA. Masa berlaku nilai TPA 
adalah 2 tahun sejak tanggal tes.

e) Memiliki nilai institutional TOEFL sekurang-kurangnya 500 yang diterbitkan oleh 
The Indonesian International Education Foundation (IIEF). Masa belaku TOEFL 
adalah 2 tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan tes.

f) Memiliki surat penerimaan dari program dan perguruan tinggi tujuan dengan 
program studi yang disetujui oleh instansi sasaran dan Pusbindiklatren. Apabila 
karyasiswa	yang	telah	memenuhi	syarat	tidak	memperoleh	konfirmasi	penerimaan	
dari perguruan tinggi tujuan dalam waktu 1 tahun, calon karyasiswa dikembalikan 
ke instansi sasaran.

g) Belum memiliki Gelar S-3 dan tidak sedang mengikuti Program S-3

c. Mekanisme Pelaksanaan Pendidikan Gelar

Untuk mengikuti pendidikan gelar calon karyasiswa harus melalui beberapa tahap, 
yaitu: 1) Seleksi, 2) Penempatan, 3) Pemantauan, dan 4) Re-entry.
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1) Seleksi

Pelaksanaan seleksi dibagi ke dalam 4 tahap, yaitu: a) Seleksi Administrasi, b) Tes 
Potensi  Akademik, c) Tes Bahasa Inggris, dan d) Wawancara tertulis.

a) Seleksi Administrasi

(1) Pusbindiklatren mengirimkan surat kepada instansi sasaran melalui 
serendah-rendahnya pejabat eselon II unit kerja urusan kepegawaian, yang 
berisi informasi rencana pelaksanaan seleksi (kriteria calon karyasiswa dan 
jadwal seleksi) dan permintaan calon karyasiswa program pendidikan gelar. 
Informasi tersebut disebarkan pula lewat media cetak dan elektronik, serta 
melalui situs www.pusbindiklatren.bappenas.go.id.

(2) Instansi sasaran melalui pejabat pembina kepegawaian atau serendah-
rendahnya pejabat eselon II atasan langsungnya, mengusulkan calon 
karyasiswa seleksi yang telah memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan.   

Surat usulan harus melampirkan: (a) Daftar nama calon karyasiswa seperti 
contoh pada Lampiran 3, (b) Formulir calon penerima beasiswa Pusbindiklatren 
yang ditandatangani di atas meterai Rp. 6000,- oleh karyasiswa dan atasan 
langsung minimal eselon II seperti contoh pada Lampiran 4, (c) transkrip 
S-1 dan atau S-2 (untuk calon karyasiswa S-3) yang dilegalisir, (d) SK 
pengangkatan PNS 100% atau SK kenaikan golongan terakhir yang dilegalisir, 
dan (e) apabila ada, nilai TPA (yang dikeluarkan oleh UUOPT-TPA) dan nilai 
institutional TOEFL (yang dikeluarkan oleh IIEF) yang masih berlaku (TPA dan 
TOEFL berlaku 2 tahun terhitung sejak tanggal Tes).

Surat Usulan beserta dokumen pendukungnya harus asli (legalisir, tanda 
tangan dan materai), disampaikan langsung ke Kantor Pusbindiklatren 
Bappenas, Jl. Taman Surapati No. 2, Gedung 2A, Lantai II, Jakarta 10310; 
atau melalui pos kepada Kepala Pusbindiklatren, Bappenas, Jl. Sunda Kelapa 
No.9, Jakarta 10310.

(3) Pusbindiklatren mengumumkan calon karyasiswa yang memenuhi syarat 
administrasi kepada instansi sasaran melalui serendah-rendahnya pejabat 
eselon II unit kerja urusan kepegawaian dan sekaligus meminta instansi 
tersebut untuk menugaskan:

(a) bagi calon karyasiswa yang belum memenuhi kriteria batas kelulusan 
nilai TPA dan nilai TOEFL, untuk mengikuti seleksi TPA dan seleksi TOEFL, 
sesuai dengan jadwal, lokasi, dan panitia lokal yang ditentukan;

(b) bagi calon karyasiswa yang hanya memenuhi salah satu kriteria batas 
kelulusan nilai TPA atau nilai TOEFL, untuk mengikuti salah satu seleksi 
kriteria nilai yang belum terpenuhi, sesuai dengan jadwal, lokasi, dan 
panitia lokal yang ditentukan;

(c) bagi calon karyasiswa yang telah memenuhi seluruh kriteria batas 
kelulusan nilai TPA dan nilai TOEFL, untuk langsung mengikuti wawancara 
tertulis yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren.



Panduan Diklat dan JFP  9  

b) Tes Potensi Akademik

(1) Instansi sasaran memberitahu calon karyasiswa mengenai pelaksanaan 
TPA meliputi jadwal, lokasi, contact person, dan perlengkapan tes yang 
diperlukan.

(2) Calon karyasiswa melapor kepada panitia lokal pelaksana TPA selambat-
lambatnya 1 jam sebelum pelaksanaan tes dengan menunjukkan surat 
penugasan. 

(3) Calon karyasiswa mengikuti TPA setelah Panitia lokal menyatakan identitas 
calon karyasiswa sesuai dengan daftar calon karyasiswa TPA yang diterima 
dari Pusbindiklatren.

(4) Pusbindiklatren mengumumkan hasil TPA kepada instansi sasaran melalui 
serendah-rendahnya pejabat eselon II unit kerja urusan kepegawaian dan 
sekaligus meminta instansi sasaran menugaskan calon karyasiswa untuk 
mengikuti tes bahasa Inggris bagi calon karyasiswa yang belum memenuhi 
kriteria batas kelulusan nilai institutional TOEFL.

(5) Bagi calon karyasiswa yang sudah memenuhi kriteria nilai institutional TOEFL, 
akan langsung mengikuti Wawancara tertulis sebagaimana mekanisme pada 
butir d)(2) berikut. 

c) Tes Bahasa Inggris

(1) Instansi sasaran memberitahu jadwal, lokasi, contact person, dan 
perlengkapan tes Bahasa Inggris kepada calon karyasiswa.

(2) Calon karyasiswa melapor kepada panitia lokal selambat-lambatnya 1 jam 
sebelum pelaksanaan tes dengan menunjukkan surat penugasan.

(3) Calon karyasiswa mengikuti tes setelah Panitia lokal menyatakan identitas 
calon karyasiswa sesuai dengan daftar yang diterima dari Pusbindiklatren.

d) Wawancara tertulis

Semua calon karyasiswa yang telah lulus TPA dan TOEFL diwajibkan mengisi 
formulir wawancara tertulis.

2) Penempatan 
Bersama-sama dengan Program Studi, Pusbindiklatren melakukan evaluasi 
untuk penempatan karyasiswa yang telah lulus seleksi. Pusbindiklatren akan 
memberitahukan calon karyasiswa yang telah lulus seluruh tahap seleksi dan 
penempatan kepada instansi sasaran melalui pejabat pembina kepegawaian atau 
serendah-rendahnya pejabat eselon II atasan langsungnya, untuk mempersiapkan 
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persyaratan proses penempatan. 

Proses penempatan S-2 luar negeri meliputi tahap persiapan bahasa dan pelamaran 
ke perguruan tinggi tujuan. Sedangkan untuk penempatan S-3 hanya berupa 
permintaan	 konfirmasi	 penerimaan	 dari	 Pusbindiklatren	 kepada	 perguruan	 tinggi	
yang telah menerbitkan acceptance letter.

Untuk pendidikan gelar S-2 luar negeri, tahap penempatan dimulai sejak tahap 
persiapan bahasa berlangsung. Sedangkan untuk pendidikan gelar S-2 di dalam 
negeri, tahap penempatan dilakukan langsung setelah proses seleksi berakhir.

a) Penempatan Pendidikan Gelar S-2 Linkage

(1) Persiapan Bahasa

(a) Instansi sasaran melalui pejabat pembina kepegawaian atau serendah-
rendahnya pejabat eselon II atasan langsungnya, menugaskan calon 
karyasiswa untuk mengikuti program persiapan Bahasa Inggris sekurang-
kurangnya 5 bulan, dan untuk calon karyasiswa ke Jepang ditambah 
program persiapan Bahasa Jepang tingkat dasar selama-lamanya 2 bulan, 
atau untuk calon karyasiswa ke Perancis ditambah program persiapan 
Bahasa Perancis sekurang-kurangnya 7 bulan.

(b) Calon karyasiswa mengisi surat pernyataan bersedia dan sanggup untuk 
mengikuti peraturan dan ketentuan pelaksanaan persiapan bahasa.

(c) Pusbindiklatren memberitahu instansi sasaran melalui pejabat pembina 
kepegawaian atau serendah-rendahnya pejabat eselon II atasan 
langsungnya, untuk meminta karyasiswa menyiapkan dokumen yang 
diperlukan dalam proses pelamaran. 

(d) Pusbindiklatren memberitahukan nilai hasil pelatihan bahasa sekaligus 
mengembalikan sementara status kepegawaian karyasiswa sampai 
dengan waktu keberangkatan ke negara tujuan studi, kepada instansi 
sasaran melalui serendah-rendahnya pejabat eselon II unit kerja urusan 
kepegawaian.

(2) Pelamaran 

(a) Untuk calon karyasiswa, selama mengikuti persiapan bahasa tersebut, 
akan diberikan pengarahan mengenai:

•	 program studi dan perguruan tinggi tujuan yang ada di negara 
tujuan;

•	 pengumpulan dokumen yang diperlukan untuk pelamaran ke program 
studi di perguruan tinggi tujuan. 

(b) Pusbindiklatren memberitahukan hasil pelamaran kepada instansi sasaran 
melalui pejabat eselon II baik atasan langsungnya dan unit kerja urusan 
kepegawaian, serta karyasiswa yang bersangkutan. 

(c) Pejabat pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya pejabat eselon 
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II atasan langsungnya menerbitkan (i) Surat Pernyataan Kesediaan 
Mengikuti Program Studi, (ii) Surat Persetujuan Instansi Pengirim, (iii) 
Surat Perjanjian Penerima Beasiswa Pusbindiklatren, (iv) Surat Tugas 
Instansi Pengirim, (v) Surat Pernyataan Rencana Penempatan Kembali, 
(vi) Surat Kesediaan Cost Sharing. Contoh format penulisan keenam surat 
di atas dapat dilihat pada Lampiran 5 s.d Lampiran 10.

(d) Pusbindiklatren menyiapkan dokumen:

•	 Surat Keberangkatan.

•	 Nota Persetujuan sebagai jaminan pembiayaan.

•	 Surat pendukung pembuatan visa. 

b) Penempatan Pendidikan Gelar S-2 dan S-3 Dalam Negeri

(1) Pusbindiklatren memberitahukan instansi sasaran untuk menugaskan calon 
karyasiswa agar melengkapi dokumen pelamaran.

(2) Pusbindiklatren mengirimkan dokumen pelamaran karyasiswa S-2 dan surat 
permintaan	konfirmasi	penerimaan	untuk	karyasiswa	S-3,	kepada	perguruan	
tinggi tujuan. 

(3) Pusbindiklatren memberitahukan hasil pelamaran kepada instansi sasaran 
melalui pejabat eselon II baik atasan langsungnya dan unit kerja urusan 
kepegawaian, serta karyasiswa yang bersangkutan. 

(4) Pejabat pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya pejabat eselon II 
atasan langsungnya menerbitkan (i) Surat Pernyataan Kesediaan Mengikuti 
Program Studi, (ii) Surat Persetujuan Instansi Pengirim, (iii) Surat Perjanjian 
Penerima Beasiswa Pusbindiklatren, (iv) Surat Tugas Instansi Pengirim, 
(v) Surat Pernyataan Rencana Penempatan Kembali Karyasiswa, (vi) Surat 
Kesediaan Cost Sharing. Contoh format penulisan keenam surat di atas dapat 
dilihat pada Lampiran 5 s.d Lampiran 10.

(5) Pusbindiklatren menyiapkan dokumen:

•	 Surat Keberangkatan.

•	 Nota Persetujuan sebagai jaminan pembiayaan.

(6) Pusbindiklatren mengembalikan status karyasiswa yang tidak mendapat 
penerimaan selama-lamanya 1 tahun sejak seleksi penempatan dan selama-
lamanya	1	tahun	sejak	dimintakan	konfirmasi	penerimaan	untuk	karyasiswa	
S-3 kepada instansi asal karyasiswa.

c) Penempatan Pendidikan Gelar S-2 Linkage

(1)  Persiapan Bahasa 
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Bersama-sama dengan Program Studi, Pusbindiklatren melakukan evaluasi 
untuk penempatan karyasiswa yang telah lulus seleksi. Pusbindiklatren akan 
memberitahukan calon karyasiswa yang telah lulus seluruh tahap seleksi dan 
penempatan kepada instansi sasaran melalui pejabat pembina kepegawaian 
atau serendah-rendahnya pejabat eselon II atasan langsungnya, untuk 
mempersiapkan persyaratan proses penempatan. Proses penempatan S-2 
Linkage meliputi tahap persiapan bahasa dan pelamaran ke perguruan tinggi 
tujuan.  

(a) Instansi sasaran melalui pejabat pembina kepegawaian atau serendah-
rendahnya pejabat eselon II atasan langsungnya, menugaskan calon 
karyasiswa untuk mengikuti program persiapan Bahasa Inggris sekurang-
kurangnya 5 bulan, dan untuk calon karyasiswa Linkage ke Jepang 
ditambah program persiapan Bahasa Jepang tingkat dasar selama-
lamanya 2 bulan, atau untuk calon karyasiswa Linkage ke Perancis 
ditambah program persiapan Bahasa Perancis sekurang-kurangnya 7 
bulan.

(b) Calon karyasiswa mengisi surat pernyataan bersedia menjadi karyasiswa 
dan sanggup untuk mengikuti peraturan dan ketentuan pelaksanaan 
persiapan bahasa.

(c) Pejabat pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya pejabat eselon 
II atasan langsungnya menerbitkan (i) Surat Pernyataan Kesediaan 
Mengikuti Program Studi, (ii) Surat Persetujuan Instansi Pengirim, (iii) 
Surat Perjanjian Penerima Beasiswa Pusbindiklatren, (iv) Surat Tugas 
Instansi Pengirim, (v) Surat Pernyataan Rencana Penempatan Kembali 
Karyasiswa, (vi) Surat Kesediaan Cost Sharing. Contoh format penulisan 
keenam surat di atas dapat dilihat pada Lampiran 5 s.d Lampiran 10.

(d) Pusbindiklatren memberitahu instansi sasaran melalui pejabat pembina 
kepegawaian atau serendah-rendahnya pejabat eselon II atasan 
langsungnya, untuk meminta karyasiswa menyiapkan dokumen yang 
diperlukan dalam proses pelamaran. 

(e) Bagi karyasiswa S-2 Linkage Australia setelah menyelesaikan program 
di dalam negeri maka diwajibkan mengikuti pre-departure training 
(bridging programme) yang akan dilaksanakan oleh pihak ADS, sebelum 
studi di Australia. 

(2)  Penempatan

(a) Di akhir program persiapan bahasa, Pusbindiklatren memberitahukan 
jadual studi program Linkage tahun pertama, kepada instansi sasaran 
melalui serendah-rendahnya pejabat eselon II unit kerja urusan 
kepegawaian.

(b) Selama mengikuti program persiapan bahasa, karyasiswa diberikan 
pengarahan mengenai:

•	 program studi Linkage dan perguruan tinggi tujuan yang ada di 
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negara tujuan;

•	 pengumpulan dokumen yang diperlukan untuk pelamaran ke 
program studi Linkage di perguruan tinggi tujuan. 

(c) Pusbindiklatren memberitahukan hasil pelamaran kepada instansi 
sasaran melalui serendah-rendahnya pejabat eselon II unit kerja urusan 
kepegawaian dan karyasiswa yang bersangkutan, mengenai rencana 
penempatan tahun kedua, apabila ada pengumuman penerimaan 
(acceptance letter) untuk calon karyasiswa S-2 Linkage dari program di 
perguruan tinggi luar negeri tujuan.

(d) Pusbindiklatren menyiapkan dokumen untuk rencana studi tahun kedua, 
berupa:

•	 Surat Keberangkatan.
•	 Nota Persetujuan sebagai jaminan pembiayaan.
•	 Surat pendukung pembuatan visa. 

3) Pemantauan
a) karyasiswa menyampaikan rencana studi dan hasil perkembangan 

studinya kepada Pusbindiklatren yang ditandatangani oleh academic 
advisor (dosen pembimbing akademik) secara berkala sesuai dengan 
jadual akademik program studi masing-masing, dengan format seperti 
pada Lampiran 11,

b) bila diperlukan, Pusbindiklatren memberitahu instansi sasaran melalui 
serendah-rendahnya pejabat eselon II unit kerja urusan kepegawaian 
mengenai hasil perkembangan studi karyasiswa, termasuk surat 
peringatan terhadap karyasiswa apabila rencana studi maupun hasil 
perkembangannya tidak sesuai dengan kriteria,

c) Pusbindiklatren mengirimkan kuesioner pemantauan dan formulir isian 
data, untuk dilengkapi dan dikembalikan kepada Pusbindiklatren, pada 
periode tertentu dalam masa studi karyasiswa, dengan format seperti 
dalam Lampiran 12 dan Lampiran 13,

d) karyasiswa menyampaikan laporan penyelesaian studi kepada 
Pusbindiklatren dengan tembusan Instansi karyasiswa, dengan format 
seperti dalam Lampiran 14,

e) Pusbindiklatren hanya akan mengirim surat pengembalian kepada 
instansi sasaran melalui serendah-rendahnya pejabat eselon II unit 
kerja urusan kepegawaian setelah karyasiswa melaporkan penyelesaian 
studinya.

4) Penempatan Kembali Pegawai Paska Pendidikan Gelar (Re-entry)

a) dalam kurun waktu enam bulan setelah pengembalian karyasiswa ke 
instansi asal, Pusbindiklatren mengirimkan formulir data/informasi 
alumni kepada alumni melalui instansi sasaran untuk dilengkapi dan 
dikembalikan kepada Pusbindiklatren dengan tembusan instansi sasaran, 
selambat-lambatnya 30 hari sejak formulir diterima,
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b) untuk mengetahui manfaat (outcome) pasca studi, pada periode minimal 
dua tahun dan lima tahun setelah penempatan kembali, Pusbindiklatren 
mengirimkan kuesioner perkembangan karir alumni kepada instansi 
sasaran dan alumni yang bersangkutan.

2. Program Pendidikan dan Pelatihan Non-Gelar

Untuk	 mengikuti	 program	 diklat	 non-gelar,	 yang	 didefinisikan	 sebagai	 pelatihan	
jangka pendek di dalam negeri, di luar negeri, atau linkage, yang diselenggarakan 
oleh Pusbindiklatren, calon peserta harus memenuhi beberapa kriteria umum dan 
khusus. 

a. Kriteria Umum

1) PNS yang memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun terhitung mulai 
tanggal pengangkatan PNS 100% dalam gelar S-1 dan dalam golongan III/a, 
pada instansi sasaran yang ditentukan oleh Pusbindiklatren

2) diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya 
pejabat eselon II atasan langsungnya berdasarkan rencana pengembangan 
pegawai di instansi yang bersangkutan, dengan melampirkan SK kenaikan 
pangkat/golongan terakhir, seperti pada Lampiran 15,

3) memiliki surat pernyataan bersedia menanggung sebagian biaya diklat 
(cost-sharing) yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau 
serendah-rendahnya pejabat eselon II atasan langsungnya, apabila program 
diklat non-gelar dilaksanakan melalui mekanisme cost-sharing,

4) indikator yang digunakan dalam tahap pemantauan adalah: a) tingkat 
kehadiran peserta minimal 90%, b) pengerjaan tugas 100% (harus mengerjakan 
semua tugas selama pelatihan), dan c) sikap dan perilaku peserta selama 
diklat,

5) indikator yang digunakan dalam tahap penempatan kembali adalah: a) tingkat 
kegunaan materi diklat terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari, b) manfaat 
diklat terhadap penyusunan kebijakan dan program, dan c) laporan action 
plan bagi yang mengikuti diklat di luar negeri.

b. Kriteria Khusus

1) umur setinggi-tingginya: 50 tahun bagi calon peserta diklat non-gelar dalam 
negeri; 49 tahun bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional 
Perencana (JFP) untuk ikut diklat penjenjangan fungsional perencana; dan 45 
tahun bagi calon peserta diklat non-gelar luar negeri,

2) lulus persyaratan bahasa Inggris, dengan menunjukkan nilai institutional 
TOEFL sekurang-kurangnya 450 bagi calon peserta diklat non-gelar luar negeri,
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3) kriteria untuk program linkage non-gelar akan ditentukan oleh Pusbindiklatren, 
dan diberitahukan dalam undangan kepada instansi sasaran,

4) PNS Papua dan Papua Barat minimum gelar D-3 dan dalam golongan II/d.

c. Mekanisme Pelaksanaan Diklat Non-Gelar

Untuk mengikuti program diklat non-gelar di dalam maupun di luar negeri, 
seorang calon peserta harus mengikuti beberapa tahap, yaitu: 1) Seleksi, 2) 
Penempatan 3) Pemantauan 4) penyusunan dan penerapan action plan khusus 
bagi diklat di luar negeri.

1) Seleksi

a) Pusbindiklatren mengirimkan informasi tentang rencana pelaksanaan 
diklat non-gelar kepada instansi sasaran melalui serendah-rendahnya 
pejabat eselon II unit kerja urusan kepegawaian,

b) Instansi sasaran melalui serendah-rendahnya pejabat eselon II atasan 
langsungnya mengusulkan nama calon peserta sesuai kriteria tujuan dan 
materi diklat disertai dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan 
seperti lampiran SK kenaikan pangkat/golongan terakhir, kepada 
Pusbindiklatren melalui Pemda/kementerian/LPNK pengusul.

c) Pusbindiklatren memberitahukan daftar calon peserta yang lulus seleksi 
beserta daftar peserta cadangan kepada universitas/ penyelenggara diklat 
non-gelar; untuk selanjutnya universitas/ penyelenggara diklat tersebut 
yang akan memanggil calon peserta untuk hadir mengikuti diklat.

d) Universitas/penyelenggara diklat non-gelar yang telah ditunjuk oleh 
Pusbindiklatren dimungkinkan untuk menyebarluaskan informasi tentang 
rencana pelaksanaan diklat non-gelar dan menerima pendaftaran calon 
peserta dari instansi sasaran, dengan ketentuan bahwa calon peserta 
tetap harus memenuhi persyaratan kriteria umum dan khusus, serta 
daftar	 calon	 peserta	 tersebut	 tetap	 harus	 dikonfirmasi	 dan	 diverifikasi	
oleh Pusbindiklatren.

e) Pejabat pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya pejabat eselon II 
atasan langsungnya menerbitkan Surat Penugasan atas dasar Pernyataan 
Kesediaan Mengikuti Diklat dari calon peserta, dan Surat Perintah 
Perjalanan Dinas (SPPD) atas dasar Surat Panggilan Mengikuti Diklat yang 
dikeluarkan oleh universitas/ penyelenggara diklat.

2) Penempatan Diklat 

a) Pusbindiklatren memutuskan nama-nama peserta diklat non gelar baik 
yang luar negeri maupun dalam negeri dan mendistribusikannya kepada 
pelaksana diklat dan menginformasikannya kepada instansi asal,

b) pejabat pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya pejabat eselon II 
atasan langsungnya menyiapkan dokumen pendukung untuk keberangkatan 
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peserta ke tempat diklat,

c) Pusbindiklatren memberikan penjelasan mengenai ketentuan dan 
mekanisme penyusunan action plan, sebelum pelaksanaan diklat non-
gelar  luar negeri dimulai,

d) Pusbindiklatren memberikan pembekalan bagi para peserta sebelum 
keberangkatan ke luar negeri. Dalam pembekalan tersebut peserta dapat 
mengambil tiket pesawat dengan menyerahkan fotokopi paspor, visa, dan 
surat tugas dari Sekretariat Negara RI,

e) sedangkan untuk diklat non-gelar luar negeri yang pembiayaannya 
menggunakan mekanisme cost-sharing dengan kedubes asing, acara 
pembekalan dan penyerahan tiket ditentukan oleh kedubes asing tersebut, 

f) peserta diklat non-gelar dalam negeri melapor kepada pelaksana diklat 
yang telah ditunjuk Pusbindiklatren untuk memperoleh informasi 
mengenai pelaksanaan diklat,

g) pelaksana diklat non-gelar dalam negeri melaporkan seluruh persiapan 
pelaksanaan diklat termasuk daftar peserta yang hadir kepada 
Pusbindiklatren sebelum diklat dimulai.

3) Pemantauan

a) Pusbindiklatren memeriksa kesesuaian jadwal, partisipasi peserta, 
persiapan pelaksanaan diklat melalui kunjungan langsung ke lokasi diklat 
atau melalui surat resmi,

b) Pusbindiklatren memberitahu instansi sasaran melalui pejabat eselon II  
baik atasan langsung dan unit kerja urusan kepegawaian mengenai tindak 
lanjut yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi peserta 
selama mengikuti diklat,

c) Pusbindiklatren meminta peserta untuk mengisi kuesioner pemantauan 
dan formulir kuesioner pelaksanaan diklat, dan dikembalikan kepada 
Pusbindiklatren di akhir pelaksanaan diklat melalui penyelenggara diklat. 
Lihat lampiran 17 dan 18,

d) Pusbindiklatren menerima laporan kegiatan diklat non-gelar dari 
penyelenggara diklat mengenai program diklat non-gelar. Lihat Lampiran 

4) Sanksi Terhadap Peserta

Sanksi akan diberikan kepada peserta, apabila:

a) peserta dinilai gagal untuk (1) memenuhi tingkat kehadiran di kelas 
minimal 90%, (2) mengerjakan tugas 100% (harus mengerjakan semua 
tugas selama pelatihan), (3) menunjukkan sikap dan perilaku baik selama 
diklat. Maka sanksi yang diberikan adalah peserta tidak akan menerima 
sertifikat,
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b) mengundurkan diri di saat diklat sedang berlangsung tanpa disertai alasan 
jelas dan resmi. Maka sanksi yang diberikan adalah peserta tersebut 
diwajibkan untuk mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan 
oleh Pusbindiklatren,

c) Pusbindiklatren menemukan bukti bahwa peserta memberikan keterangan/
data yang tidak sesuai dengan dokumen asli pada saat pelamaran. Untuk itu, 
sanksi yang diberikan adalah peserta tersebut akan dikeluarkan dari diklat 
yang sedang berlangsung, dan peserta diwajibkan untuk mengembalikan 
seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pusbindiklatren.

5) Penyusunan dan penerapan action plan diklat Non-Gelar luar negeri

a) minimal tiga bulan setelah pelaksanaan diklat, peserta mengusulkan 
action plan kepada pimpinannya untuk disetujui penerapannya di instansi 
masing-masing,

b) apabila diperlukan, Pusbindiklatren dapat bekerja sama dengan pimpinan 
instansi sasaran serta pejabat yang bertugas di bidang kepegawaian, 
menyelenggarakan acara forum diskusi pembahasan action plan yang 
dihadiri oleh pihak-pihak: Pusbindiklatren, pimpinan instansi sasaran, 
pejabat unit kepegawaian, akademisi dan para pakar dalam bidang yang 
sesuai.

 

3. Program Magang dan Joint research

a. Kriteria Umum

1) Umur setinggi-tingginya 45 tahun pada saat pencalonan,

2) PNS yang memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun terhitung mulai 
tanggal PNS, serendah-rendahnya golongan IIIA, dan serendah-rendahnya 
gelar S-1 pada instansi sasaran yang ditentukan oleh Pusbindiklatren,

3) Bila diperlukan, calon peserta program magang harus dapat menunjukkan 
surat pernyataan sehat dari dokter serta bukti penilaian kerja sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir,

4) bersedia melakukan magang atau joint research pada instansi sasaran di 
dalam dan luar negeri yang telah disetujui Pusbindiklatren,

5) mengikuti ketentuan dan jadwal program magang atau joint research yang 
ditawarkan oleh Pusbindiklatren,

6) diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya 
pejabat eselon II atau atasan langsungnya berdasarkan rencana pengembangan 
pegawai di instansi yang bersangkutan,

7) jangka waktu program magang atau joint research selama-lamanya  empat 
bulan.

8) ruang lingkup kegiatan magang atau joint research yang diusulkan harus 
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berkaitan dengan tugas pekerjaan perencanaan di instansinya yang dituangkan 
dalam bentuk proposal yang dibuat sebagaimana format Lampiran 20.

9) penentuan tempat magang atau joint research di dalam atau di luar 
negeri, ditetapkan oleh Pusbindiklatren dengan mempertimbangkan 
usulan dan diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau serendah-
rendahnya pejabat eselon II atau atasan langsungnya berdasarkan rencana 
pengembangan pegawai di instansi yang bersangkutan.

10) memiliki surat pernyataan bersedia menanggung sebagian biaya magang 
atau joint research (cost-sharing) yang ditandatangani pejabat pembina 
kepegawaian.

11) menandatangani perjanjian untuk mengikuti kegiatan program magang 
atau joint research sampai selesai, dan mengganti seluruh biaya yang telah 
dikeluarkan Pusbindiklatren kepada peserta bersangkutan apabila yang 
bersangkutan meninggalkan program sebelum berakhirnya masa program.

b. Kriteria Khusus

1) memiliki nilai Institutional TOEFL sekurang-kurangnya 500 yang diterbitkan 
oleh IIEF, untuk peserta magang atau joint research luar negeri,

2) apabila peserta yang telah memenuhi syarat untuk ditempatkan tidak 
memperoleh penerimaan dari tempat magang atau joint research yang dituju 
sampai batas waktu yang dimungkinkan dalam menggunakan APBN dalam 1 
tahun anggaran, peserta yang bersangkutan akan dikembalikan ke instansi 
asal peserta,

3) indikator kemajuan program magang atau joint research yang digunakan 
dalam tahap pemantauan adalah:

•	 Kesesuaian kegiatan magang atau joint research perencanaan dengan 
rencana yang diusulkan.

•	 Penilaian prestasi dari pimpinan unit kerja dimana peserta melakukan 
magang atau joint research,

c. Mekanisme Pelaksanaan Magang atau Joint research 

1) Seleksi

a) Pusbindiklatren memberitahukan kepada instansi sasaran melalui pejabat 
pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya pejabat eselon II atau 
atasan langsungnya berdasarkan rencana pengembangan pegawai di 
instansi yang bersangkutan dan berminat untuk memanfaatkan program 
magang atau joint research,

b) pejabat pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya pejabat eselon 
II atau atasan langsungnya berdasarkan rencana pengembangan pegawai 
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di instansi yang bersangkutan mengusulkan calon peserta magang atau 
joint research (Lampiran 21), sesuai dengan dokumen pendukung untuk 
memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus serta dokumen pendukung 
lainnya seperti proposal yang disusun oleh calon peserta program magang 
atau joint research (Lampiran 20),

c) Pusbindiklatren melakukan evaluasi antara kriteria calon peserta dan 
persyaratan dari calon tempat yang bersangkutan akan magang atau joint 
research,

d) Pusbindiklatren memberitahukan calon peserta yang memenuhi kriteria 
sebagai peserta program magang atau joint research kepada instansi 
sasaran melalui pejabat pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya 
pejabat eselon II atau atasan langsungnya berdasarkan rencana 
pengembangan pegawai di instansi yang bersangkutan,

e) Pusbindiklatren menyiapkan dokumen keberangkatan berupa: surat 
keberangkatan dan nota persetujuan bagi setiap peserta program 
magang atau joint research atas dasar persetujuan dari serendah-
rendahnya pejabat eselon II atau atasan langsungnya berdasarkan rencana 
pengembangan pegawai di instansi yang bersangkutan dan kesediaan 
calon peserta,

f) pejabat pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya pejabat eselon 
II atau atasan langsungnya berdasarkan rencana pengembangan pegawai 
di instansi yang bersangkutan menerbitkan Surat Penugasan atas dasar 
Pernyataan Kesediaan Mengikuti Diklat dari calon peserta, dan Surat 
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas dasar surat keberangkatan 
Pusbindiklatren.

2) Penempatan Magang atau Joint research di Dalam dan Luar negeri

a) pejabat pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya pejabat eselon II 
atau atasan langsungnya berdasarkan rencana pengembangan pegawai di 
instansi yang bersangkutan menyiapkan dukungan dokumen keberangkatan 
antara lain surat perjalanan dinas, surat pengantar pembuatan paspor 
dan visa, bagi calon peserta yang mengikuti program magang atau joint 
research di luar negeri,

b) peserta melapor kepada Pusbindiklatren dengan menunjukkan surat 
tugas dan kelengkapan dokumen lainnya dan menerima penjelasan 
mengenai ketentuan dan mekanisme program magang dan penyusunan 
dan penerapan action plan, sebelum pelaksanaan program magang atau 
joint research,

c) peserta mengambil tiket pesawat 1 hari sebelum keberangkatan di 
Pusbindiklatren disertai dengan penyerahan salinan paspor, visa, dan Surat 
Tugas dari Sekretariat Negara RI, bagi peserta magang atau joint research 
luar negeri (bila perjalanan luar negeri ditanggung Pusbindiklatren),

d) peserta program magang atau joint research dalam negeri melapor 
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kepada instansi tempat magang atau joint research sekaligus memperoleh 
informasi mengenai pelaksanaan program magang atau joint research,

e) instansi tempat program magang atau joint research dalam negeri 
melaporkan persiapan pelaksanaan magang atau joint research dan 
kehadiran peserta kepada Pusbindiklatren.

3) Pemantauan Magang atau Joint research di Dalam dan Luar Negeri
a) Pusbindiklatren memeriksa kesesuaian jadwal dan partisipasi peserta 

melalui laporan tertulis atau kunjungan langsung,

b) Pusbindiklatren meminta peserta mengisi kuesioner pelaksanaan magang 
di akhir program (Lampiran 22),

c) apabila diperlukan, Pusbindiklatren memberitahu instansi sasaran melalui 
pejabat pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya pejabat eselon 
II atau atasan langsungnya berdasarkan rencana pengembangan pegawai 
di instansi yang bersangkutan mengenai tindak lanjut yang diperlukan 
untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi peserta selama mengikuti 
program magang atau joint research,

d) Pusbindiklatren mengirimkan formulir data dan informasi alumni kepada 
peserta yang baru menyelesaikan magang atau joint research, untuk 
dilengkapi dan dikembalikan kepada Pusbindiklatren, sebelum kembali ke 
instansi asal peserta,

e) peserta menyusun laporan kegiatan magang atau joint research dan 
mempresentasikannya dihadapan pimpinan unit kerja tempat magang 
atau joint research sebelum kembali ke instansi asal peserta. Format dan 
bentuk laporan dapat dilihat pada Lampiran 23,

f) peserta menyampaikan laporan kegiatan magang atau joint research 
kepada Pusbindiklatren mengenai hasil program magang atau joint 
research dengan tembusan kepada Instansi asal peserta,

g) Pusbindiklatren memberitahukan instansi sasaran melalui pejabat 
pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya pejabat eselon II atau 
atasan langsungnya berdasarkan rencana pengembangan pegawai di 
instansi yang bersangkutan tentang penyelesaian kegiatan magang atau 
joint research peserta.

4) Sanksi Terhadap Peserta

Sanksi akan diberikan kepada peserta, apabila:

a) peserta dinilai gagal untuk (1) memenuhi tingkat kehadiran di kelas 
minimal 90%, (2) mengerjakan tugas 100% (harus mengerjakan semua 
tugas selama pelatihan), (3) menunjukkan sikap dan perilaku baik selama 
diklat. Maka sanksi yang diberikan adalah peserta tidak akan menerima 
sertifikat,
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b) mengundurkan diri di saat diklat sedang berlangsung tanpa disertai alasan 
jelas dan resmi. Maka sanksi yang diberikan adalah peserta tersebut 
diwajibkan untuk mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan 
oleh Pusbindiklatren,

c) Pusbindiklatren menemukan bukti bahwa peserta memberikan keterangan/
data yang tidak sesuai dengan dokumen asli pada saat pelamaran. Untuk itu, 
sanksi yang diberikan adalah peserta tersebut akan dikeluarkan dari diklat 
yang sedang berlangsung, dan peserta diwajibkan untuk mengembalikan 
seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pusbindiklatren.

5) Penyusunan dan Penerapan Action Plan

a) minimal tiga bulan setelah pelaksanaan diklat, peserta mengusulkan 
action plan kepada pimpinannya untuk disetujui penerapannya di instansi 
masing-masing,

b) apabila diperlukan, Pusbindiklatren dapat bekerja sama dengan pimpinan 
instansi sasaran serta pejabat yang bertugas di bidang kepegawaian, 
menyelenggarakan acara forum diskusi pembahasan action plan yang 
dihadiri oleh pihak-pihak: Pusbindiklatren, pimpinan instansi sasaran, 
pejabat unit kepegawaian, akademisi dan para pakar dalam bidang yang 
sesuai.

 

B. PROGRAM DIKLAT BEASISWA NON-PUSBINDIKLATREN

Program diklat beasiswa non-Pusbindiklatren adalah setiap jenis beasiswa luar 
negeri, yang ditawarkan dan dibiayai oleh pemerintah asing atau institusi pendanaan 
internasional lainnya, melalui koordinasi Pusbindiklatren Bappenas.

Pusbindiklatren telah menerbitkan buku ”Informasi Beasiswa Dari Seluruh Dunia 
Untuk Indonesia”, yang memuat hampir seluruh beasiswa diklat gelar dan non-
gelar di dalam dan luar negeri, baik yang ditujukan bagi PNS maupun bagi Non-
PNS, yang dibiayai dengan pinjaman dan hibah luar negeri. Untuk tawaran beasiswa 
diklat-diklat tertentu, beberapa kedutaan besar dan lembaga internasional bahkan 
menunjuk Bappenas sebagai anggota Tim Seleksi atau Tim Pengarah.

Sampai saat ini, Diklat Beasiswa hibah luar negeri dimana Pusbindiklatren berperan 
sebagai anggota Tim Seleksi atau Tim Pengarah atau recommending/in-line 
institute, antara lain meliputi: 1) NESO dari Pemerintah Belanda untuk beasiswa 
S-2 di Belanda, 2) YLP (Young Leader Program) pemerintah Jepang, 3) Australian 
Development Scholarship (ADS) dari Pemerintah Australia untuk beasiswa S-2 dan 
S-3 di Australia, 4) Beasiswa Pemerintah Perancis. 

Pusbindiklatren memberikan kesempatan bagi calon karyasiswa diklat gelar S-2 dan 
S-3 luar negeri, yang telah mengikuti program persiapan bahasa, untuk mengikuti 
kesempatan yang ditawarkan oleh beasiswa-beasiwa Non-Pusbindiklatren tersebut, 
dengan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan diklat yang disesuaikan dengan 
masing-masing penyedia beasiswa. 
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BAB III

PEMBIAYAAN DIKLAT

Stuktur pembiayaan suatu jenis diklat – baik program gelar maupun program non gelar – 
terdiri dari beberapa komponen biaya, yang penyediaannya dapat berasal dari sumber 
dana yang berbeda. Berdasarkan pembedaan sumber dana dan komponen biaya yang 
ditanggungnya, maka dalam buku Panduan ini dijelaskan 2 (dua) jenis pembiayaan, 
yaitu: 1) Cost Sharing (Pembiayaan Bersama) dan 2) Pembiayaan Mandiri.

Cost Sharing merupakan jenis pembiayaan yang penyediaannya selain dilakukan oleh 
Pusbindiklatren, juga oleh Instansi sasaran atau lembaga/negara lain, sebagai suatu 
hasil kesepakatan bersama. Setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan diklat 
diminta untuk mempunyai komitmen dalam penyediaan komponen biaya tertentu. 
Pembiayaan Mandiri adalah jenis pembiayaan yang seluruh komponen biaya diklat 
menjadi beban Instansi sasaran. Dalam hal ini, kerjasama tersebut didasarkan kepada 
salah satu fungsi Pusbindiklatren sebagai instansi pembina perencana, yaitu: akreditasi 
kurikulum,	penunjukkan	pengajar,	perguruan	tinggi	(PT)	dan	sertifikasi	perencana.	

Penyelenggaraan diklat non-gelar akan dilaksanakan dengan mekanisme pembiayaan 
mandiri atau cost sharing. 

•	 Penyelenggaraan diklat dapat dilakukan antar/lintas instansi, dengan menunjuk 
Pemda/Kementerian/LPNK pengusul sebagai koordinator;

•	 Pemda/Kementerian/LPNK pengusul dapat mengusulkan pula institusi 
penyelenggara pelatihan yang memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan topik 
diklat yang diminati, yang mekanisme penyelenggaraannya secara lebih rinci dapat 
dilihat pada Pedoman bagi Pelaksana Diklat Gelar dan Non-gelar di Dalam Negeri.

A. KOMPONEN BIAYA DIKLAT

1. Komponen Biaya program diklat gelar terdiri dari beberapa komponen biaya 
sebagai berikut:

•	 Biaya seleksi, meliputi biaya perjalanan, dan biaya penyelenggaraan tes 

•	 Biaya pendididkan (SPP/tuition fee) 

•	 Tunjangan operasional, meliputi: biaya sewa komputer, alat tulis, dan 
transport lokal 

•	 Tunjangan buku dan referensi

•	 Tunjangan riset

•	 Asuransi kesehatan (khusus untuk Luar Negeri)

•	 Tunjangan hidup
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2. Komponen Biaya program diklat non-gelar meliputi beberapa komponen biaya  
adalah sebagai berikut:

•	 Biaya penyiapan program 

•	 Biaya pelatihan, meliputi: tuition fee/biaya pendidikan, akomodasi dan 
komsumsi peserta. 

•	 Asuransi kesehatan (khusus untuk Luar Negeri)

•	 Biaya perjalanan lokal

•	 Biaya Perjalanan pergi-pulang ke lokasi diklat

•	 Uang saku

3. Pembiayaan pada setiap program diklat – yang terdiri dari beberapa komponen 
dihitung menjadi harga unit cost dalam satuan harga per orang per bulan.

4. Besaran biaya diklat dalam satuan harga unit cost tersebut didasarkan kepada 
Harga Satuan Umum, yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan. Dalam 
beberapa hal, harga satuan beasiswa Pusbindiklatren disesuaikan dengan 
kondisi tertentu yang disetujui oleh Sekretaris Menteri Negara Perencanaan 
Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Bappenas.

B. JENIS PEMBIAYAAN

1. Berdasarkan kepada komponen biaya yang menjadi beban Pusbindiklatren, 
pembiayaan cost sharing dibedakan menjadi 6 (enam) tipe, yaitu: 

•	 Tipe I meliputi: a) biaya seleksi, b) biaya pendidikan, c) tunjangan 
operasional, d) tunjangan buku dan referensi, e) tunjangan tesis/disertasi, 
dan f) tunjangan hidup. Tipe I umumnya ditawarkan oleh Pusbindiklatren 
untuk program gelar S-2 Reguler Dalam Negeri atau program gelar S-2 
Linkage.

•	 Tipe II memiliki komponen biaya yang sama dengan Tipe I dikurangi tunjangan 
tesis/disertasi dan tunjangan buku. Pusbindiklatren menggunakan Tipe II 
ini untuk menyelenggarakan program persiapan bahasa, seperti EAP/BEAP/
BJLT. 

•	 Tipe III hanya mencakup biaya pelatihan dan tunjangan hidup saja. Cost 
sharing Tipe III umumnya ditawarkan oleh Pusbindiklatren untuk program 
non gelar seperti: diklat fungsional penjenjangan perencana.

•	 Tipe IV hanya terdiri satu komponen, yaitu: biaya pelatihan (tuition 
fee) saja, dahulu biasa disebut dengan partially Funded. Contoh jenis 
pembiayaan Tipe IV ini kerjasama penyelenggaraan diklat antara Pemerintah 
propinsi NAD, Unsyiah dan Pusbindiklatren Bappenas. Mulai tahun 2007, 
penyelenggaraan diklat non-gelar substanstif (12 dan 22 hari) akan dilakukan 
dengan mekanisme pembiayaan Cost Sharing Tipe IV ini.

•	 Tipe V merupakan penyediaan komponen biaya yang hanya dapat dilakukan 
apabila instansi sasaran dan/atau lembaga/negara donor sanggup 
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menyediakan hampir seluruh komponen biaya diklat, yang kekurangannya 
menjadi beban Pusbindiklatren.  

•	 Tipe VI hanya mencakup tuition fee dan tunjangan riset. Tipe VI merupakan 
program gelar partially funded, umumnya ditawarkan kepada calon peserta 
yang tidak memenuhi salah satu syarat administrasi beasiswa.

2. Berdasarkan kepada program dan jenis diklat yang ditawarkan oleh Pusbindiklatren, 
jenis pembiayaan lain yang dapat dilakukan adalah Pembiayaan Mandiri. 

•	 Pembiayaan mandiri biasanya digunakan apabila ketersediaan dana di 
Pusbindiklatren tidak mencukupi untuk menyelenggarakan jenis diklat 
dimaksud.

•	 Pembiayaan mandiri juga dapat digunakan apabila instansi sasaran memiliki 
kebutuhan diklat yang mendesak yang didukung oleh ketersediaan dana 
yang cukup.

C. MEKANISME PEMBIAYAAN COST SHARING

1. Ketentuan

a. Kegiatan cost-sharing	 ini	 harus	 dapat	 diverifikasi	 dan	 dapat	 di	 audit	 oleh	
pihak ke tiga (pemeriksa). 

b. Komponen biaya cost-sharing yang dikeluarkan oleh instansi asal peserta/
karyasiswa hanya digunakan untuk kegiatan diklat yang diselenggarakan 
oleh Pusbindiklatren, meliputi komponen yang dibayarkan langsung ke PT/
lembaga penyelenggara diklat, dan  biaya kepada peserta.

c.	 Pusbindiklatren	 harus	 memperoleh	 konfirmasi	 dari	 setiap	 instansi	 asal	
peserta/karyasiswa yang  berminat, mengenai: 1) Komponen biaya yang akan 
dibiayai, 2) Jumlah biaya yang menjadi kontribusi Instansi/unit perencanaan, 
dan 3) Sumber pembiayaan dari instansi/unit perencanaan.

d. Kegiatan diklat yang dibiayai melalui mekanisme cost-sharing adalah 
kegiatan yang tercantum dalam rencana kegiatan Pusbindiklatren. 

e. Pembiayaan dari kegiatan diklat dengan mekanisme cost-sharing hanya 
dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Surat Komitmen Melakukan Cost-
sharing. 

f. Cost-sharing ini dapat dibiayai dari sumber dana APBN, APBD, atau sumber 
dana pinjaman dan hibah luar negeri, kecuali diatur lain oleh instansi yang 
bersangkutan. 

g. Pembiayaan ini  harus dapat direalisasikan selama jangka waktu perjanjian 
Surat Komitmen Melakukan Cost-sharing berlaku.
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2. Prosedur

a. Pusbindiklatren menyampaikan surat kepada instansi sasaran melalui pejabat 
pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya pejabat eselon II atau 
atasan langsungnya berdasarkan rencana pengembangan pegawai di instansi 
yang bersangkutan tentang Diklat Beasiswa Pusbindiklatren yang akan 
dibiayai melalui mekanisme cost-sharing. Informasi tersebut meliputi jenis 
diklat serta komponen biaya yang wajib ditanggung oleh Pusbindiklatren dan 
oleh instansi asal peserta/karyasiswa,

b. Instansi sasaran melalui pejabat pembina kepegawaian menyampaikan surat 
kesediaan kepada Pusbindiklatren mengenai komponen biaya yang akan 
ditanggungnya	dengan	cara	mengisi	formulir		konfirmasi		sebagaimana	dalam	
lampiran 10.

c. Instansi sasaran melalui pejabat pembina kepegawaian menyampaikan surat 
kesediaan cost sharing (lampiran 10) kepada Pusbindiklatren selambat-
lambatnya satu bulan atau 30 hari sebelum kegiatan diklat dilaksanakan.

D. MEKANISME PEMBIAYAAN MANDIRI

1. Ketentuan 

a. Persyaratan peserta diklat ditentukan oleh Pusbindiklatren.

b. Jumlah peserta dibahas bersama dan disepakati oleh Pusbindiklatren, 
Instansi sasaran, dan calon pelaksana diklat dengan mempertimbangkan: 1) 
ukuran kelas efektif, 2) skala ekonomis, 3) jangka waktu pelaksanaan, 4) 
mekanisme pelaksanaan dan 5) hal lain yang perlu disepakati.

c. Perguruan Tinggi pelaksana diklat merupakan pelaksana diklat yang telah 
memiliki kerjasama dengan Pusbindiklatren Bappenas. Oleh karena itu 
Pelaksana diklat ditunjuk dan ditentukan oleh Pusbindiklatren dengan 
kewajiban menggunakan acuan kurikulum Bappenas.

d. Untuk lembaga pelaksana diklat yang belum pernah bekerjasama dengan 
Pusbindiklatren Bappenas, harus diakreditasi oleh Pusbindiklatren Bappenas 
dan dalam pelaksanaan diklatnya harus disupervisi oleh Perguruan Tinggi 
yang telah memiliki kerjasama dengan Pusbindiklatren Bappenas.

e. Seluruh pembiayaan diklat ditanggung dan menjadi beban instansi sasaran.

2. Prosedur 

a. Instansi asal mengajukan surat usulan penyelenggaraan diklat kepada 
Pusbindiklatren Bappenas,

b. Pusbindiklatren mengundang pelaksana diklat dan instansi sasaran untuk 
membahas:	 1)	 mekanisme	 pelaksanaan	 diklat,	 2)	 proses	 sertifikasi,	 3)	
akreditasi kurikulum, 4) persyaratan peserta, dan 5) persiapan (draft) MOU,
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c. Instansi sasaran dan pelaksana diklat membahas komponen pembiayaan dan 
mekanisme pembayarannya. Apabila diperlukan dituangkan dalam bentuk 
kontrak kerja.

d. MOU ditandatangani oleh pelaksana diklat dan Instansi Sasaran, dan diketahui 
oleh Pusbindiklatren Bappenas.

e. Pelaksana diklat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
instansi sasaran dengan tembusan ke Pusbindiklatren Bappenas.





Panduan Diklat dan JFP  29  

BAB IV

PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

Berdasarkan SK MENPAN Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional 
Perencana (JFP) dan Angka Kreditnya, Bappenas ditetapkan sebagai Instansi Pembina 
JFP. Tugas utama instansi pembina tersebut antara lain mengupayakan adanya 
peningkatan kompetensi dan produktivitas perencana serta kapasitas instansi/unit 
perencanaan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Tugas utama tersebut meliputi kegiatan-kegiatan antara lain: 1) menyusun Petunjuk 
Pelaksanaan,  Petunjuk Teknis,  dan  Pedoman Pelaksanaan JFP, 2) melakukan 
Penilaian Angka Kredit  bagi Perencana Utama, 3) menyelenggarakan diklat fungsional 
penjenjangan perencana, 4) melakukan akreditasi program diklat fungsional substantif 
perencana, dan 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JFP.

A. PEDOMAN PELAKSANAAN JFP

Bappenas bersama Tim Ahli JFP yang terdiri dari unsur pemerintah pusat dan daerah, 
serta  perguruan tinggi, sampai saat ini telah berhasil menyusun dan menerbitkan, 
serta melakukan sosialisasi  juklak dan juknis tentang pelaksanaan JFP, sebagai 
berikut:

1. KEPMENPAN No. 16/M.PAN/03/2001, tentang Jabatan Fungsional Perencana dan 
Angka Kreditnya;

2. SKB Kepala Bappenas dan Kepala BKN No. KEP.1106/Ka/ 08/2001 dan No. 34A 
Tahun 2001, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan 
Angka Kreditnya;

3. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.019/M.PPN/12/2001, tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan dan Angka Kredit 
Perencana;

4. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.020/M.PPN/12/2001, tentang Pedoman 
Penyusunan Formasi Perencana;

5. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.234/M.PPN/04/2002, tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/ Jabatan, Pembebasan 
Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan 
Fungsional Perencana;

6. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.235/M.PPN/04/2002, tentang Petunjuk Teknis 
Penilaian Angka Kredit Perencana;

7. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.266/M.PPN/06/2002, tentang Petunjuk Teknis 
Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perencana;
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8. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.011/M.PPN/02/2003, tentang Akreditasi dan 
Alih Program Pendidikan dan Pelatihan Substantif Perencana; 

9. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. 012/M.PPN/02/2003, tentang Pedoman Penetapan 
Kualifikasi	Pendidikan	untuk	Jabatan	Fungsional	Perencana;

10. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.013/M.PPN/02/2003, tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana;

11. KEPPRES No. 41 Tahun 2003, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana;

12. KEP. Ka BKN No. 32 Tahun 2003, tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan 
Penghentian Tunjangan jabatan Fungsional Perencana;

13. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran 
Surat Edaran Nomor SE-188/A/2003, tentang Pembayaran Tunjangan Jabatan 
Fungsional Perencana. 

14. Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor : PER/60/M.PAN/6/2005, tentang 
Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional dan Angka 
Kreditnya;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2006, tentang Tunjangan 
Jabatan Fungsional Perencana;

16. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
Surat Edaran Nomor SE-74/PB/2006, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional 
Perencana.

17.  KEPPRES Nomor 44 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana.

18. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Surat 
Edaran Nomor SE-67/PB/2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana.

19. KEPPRES Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi 
Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Perencana.

20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 tahun 2011 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Perencana tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: PER.006/M.
PPN/09/2006. 

B. PENILAIAN ANGKA KREDIT

Penilaian angka kredit bagi Perencana Utama dilakukan oleh Tim Penilai Pusat 
yang berkedudukan di Bappenas. Namun, apabila Tim Penilai Instansi, Propinsi, 
Kabupaten, dan Kota yang bersangkutan belum terbentuk, maka penilaian angka 
kredit bagi Perencana Pertama, Perencana Muda, dan Perencana Madya dapat 
dilakukan oleh Tim Penilai Pusat. Di Bappenas, telah terbentuk Tim Penilai Pusat 
Jabatan Fungsional Perencana dan Sekretariat Tim Penilai Pusat, berdasarkan Surat 
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Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 
Nomor KEP.302/M.PPN/10/2002. Pengadministrasian seluruh penilaian Tim Penilai 
Pusat dilakukan Sekretariat Tim Penilai Pusat yang berada di Pusbindiklatren.

Untuk menjamin kesamaan pendapat, ketertiban, dan kelancaran dalam penilaian 
angka kredit, Pusbindiklatren setiap tahun memfasilitasi penyelenggaraan Diklat/
workshop Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi Tim Penilai Instansi, Propinsi, Kabupaten 
dan Kota, dan Diklat/workshop Administrasi Penilaian Angka Kredit (APAK) bagi 
Anggota Sekretariat Tim Penilai Instansi, Propinsi, Kabupaten, dan Kota.

Dengan demikian, tugas Bappenas dan Pusbindiklatren dalam hal penilaian angka 
kredit adalah:

1. Melakukan penilaian angka kredit bagi pejabat Fungsional Perencana dan 
pengadministrasian hasil penilaian tersebut. 

a. Menilai angka kredit Perencana Utama yang berada di lingkungan Bappenas 
dan instansi lain baik di pusat maupun di daerah.

b. Menilai angka kredit bagi pejabat fungsional Perencana Pertama, Perencana 
Muda, dan Perencana Madya apabila di Institusi tempat Perencana tersebut 
bekerja, belum memiliki Tim Penilai. 

c. Menerbitkan Berita Acara Penilaian Angka Kredit bagi peserta diklat fungsional 
penjenjangan perencana yang akan diangkat menjadi pejabat fungsional 
perencana.

2. Melakukan pengadministrasian hasil penilaian Tim Penilai Pusat, melalui 
Sekretariat Tim Penilai Pusat yang berada di Pusbindiklatren.

3. Menyelenggarakan diklat teknis penilaian angka kredit Perencana bagi anggota 
Tim Penilai Angka Kredit, dan diklat administrasi penilaian angka kredit Perencana 
bagi anggota Sekretariat Tim Penilai.

4. Memfasilitasi bimbingan teknis (Bimtek) penilaian angka kredit Perencana bagi 
anggota Tim Penilai Angka Kredit, dan bimtek administrasi penilaian angka kredit 
Perencana bagi anggota Sekretariat Tim Penilai.

C. DIKLAT FUNGSIONAL PENJENJANGAN PERENCANA

Pusbindiklatren berkewajiban menjaga kompetensi para pejabat fungsional 
perencana di seluruh Indonesia agar sesuai dengan standar kompetensi minimal 
yang harus dimiliki oleh perencana. Untuk keperluan ini, maka bagi PNS yang 
akan diangkat dan naik jabatan dalam JFP disyaratkan untuk mengikuti dan lulus 
diklat fungsional penjenjangan perencana. Penyelenggaraan diklat fungsional 
penjenjangan perencana ini diatur melalui Pedoman Penyelenggaraan Diklat 
Fungsional Penjenjangan Perencana. Hal-hal terpenting dari diklat fungsional 
penjenjangan perencana ini adalah sebagai berikut:

1. Diklat fungsional penjenjangan perencana, terdiri dari:

a. Diklat Fungsional Perencana Pertama bertujuan mewujudkan kompetensi 
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minimal yang diperlukan untuk menduduki Jabatan Fungsional Perencana 
Pertama.

b. Diklat Fungsional Perencana Muda bertujuan mewujudkan kompetensi 
minimal yang diperlukan untuk menduduki Jabatan Fungsional Perencana 
Muda.

c. Diklat Fungsional Perencana Madya bertujuan mewujudkan kompetensi 
minimal yang diperlukan untuk menduduki Jabatan Fungsional Perencana 
Madya, dan

d. Diklat Fungsional Perencana Utama bertujuan mewujudkan kompetensi 
minimal yang diperlukan untuk menduduki Jabatan Fungsional Perencana 
Utama.

2. Penyelenggara diklat fungsional penjenjangan perencana harus memperoleh 
akreditasi dan ditunjuk oleh Bappenas. Pada tahap awal, Diklat ini akan 
diselenggarakan di Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, 
Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, Universitas Syiah Kuala, dan 
Universitas Hasanuddin. Namun, penyelenggaraan ini dapat dilaksanakan di 
manapun di seluruh Indonesia, selama memenuhi ketentuan dalam pedoman 
Penyelenggaraan Diklat Fungsional Perencana.

3. Diklat ini sudah dimulai sejak tahun 2003, dan dibiayai sepenuhnya oleh 
Bappenas. Namun demikian, di tahun-tahun selanjutnya sebagian pembiayaan 
akan dibebankan kepada instansi pengirim peserta diklat (cost sharing), 
sehingga di masa yang akan datang  pembiayaan Diklat sepenuhnya dibiayai 
oleh Instansi Pengirim peserta diklat (diklat mandiri). Pada tahun 2005 dan 
2006, diklat secara mandiri telah dilaksanakan oleh Pemda DKI bekerjasama 
dengan LPEM-UI untuk Diklat Fungsional Perencana Pertama (2 angkatan) dan 
Muda (2 angkatan). Pelaksanaan diklat secara mandiri ini diharapkan dapat 
diikuti oleh institusi-institusi lain   baik di Pusat maupun di Daerah.

4. Diklat Fungsional Perencana terbuka bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan 
diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Perencana. Untuk dapat mengikuti 
diklat ini calon peserta diwajibkan mengisi Fomulir Pendaftar sebagaimana 
lampiran 24, diusulkan dan disetujui oleh atasan langsungnya sekurang-
kurangnya Pejabat Eselon II. 

5. berdasarkan KEPMENPAN No. 16/M.PAN/03/2001, tentang Jabatan Fungsional 
Perencana dan Angka Kreditnya; Peserta diklat fungsional perencana yang 
sudah mengikuti diklat dan lulus uji kompetensi, sekurang-kurangnya enam 
bulan setelah mengikuti diklat wajib diangkat menjadi Pejabat Fungsional 
Perencana.

D. AKREDITASI DAN ALIH KREDIT DIKLAT FUNGSIONAL SUBSTANTIF  PERENCANA

Untuk memperkaya kompetensi perencana, para Perencana dapat mengikuti 
diklat fungsional substantif perencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
perencana yang bersangkutan. Selain memperkaya kompetensi, diklat substantif 
ini juga dimungkinkan untuk memperoleh angka kredit. Diklat substantif ini dapat 
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diselenggarakan oleh intistusi lain di luar Bappenas. Namun, untuk menjamin 
kesesuaian materi diklat dengan kebutuhan kompetensi dan tugas pokok/fungsi 
perencana, serta agar dapat diberikan angka kredit sesuai Kepmenpan No. 16/
M.PAN/ 03/2001, maka kurikulum diklat yang diselenggarakan oleh institusi di luar 
Bappenas perlu mendapatkan akreditasi dari Bappenas. 

Pejabat fungsional perencana yang mengikuti diklat substantif yang kurikulumnya 
belum diakreditasi oleh bappenas, dapat diberikan angka kredit melalui mekanisme 
alih kredit dengan mempertimbangkan kandungan materi perencanaan, yang akan 
dievaluasi oleh Tim Penilai JFP. Untuk keperluan akreditasi dan alih kredit ini, 
Bappenas telah menerbitkan Pedoman Akreditasi Program dan Alih Kredit Diklat 
Fungsional Substantif Perencana sesuai KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.011/
M.PPN/02/2003, tentang Akreditasi dan Alih Program Pendidikan dan Pelatihan 
Substantif Perencana.

Beberapa hal penting dari pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengatur penilaian angka kredit dari diklat substantif yang telah diikuti oleh 
perencana, khususnya bagi diklat yang kurikulumnya belum diakreditasi oleh 
Bappenas, melalui mekanisme alih kredit.

2. Memberikan pedoman bagi para penyelenggara diklat yang akan 
menyelenggarakan diklat bagi perencana, agar diklat tersebut nantinya dapat 
memperoleh angka kredit yang nilainya sesuai dengan Kepmenpan No 16/KEP/
M.PAN/03/2001. Untuk hal ini, Pedoman mengatur tata cara akreditasi atas 
diklat perencanaan tersebut. 

E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN JFP

Untuk menjaga kualitas pelaksanaan JFP, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
JFP akan dilaksanakan oleh Pusbindiklatren setiap tahun. Pada saat melaksanakan 
pemantauan dan evaluasi ini, Pusbindiklaren akan meminta setiap instansi untuk 
memberikan masukan atau bahkan kritikan berupa: 1) Data terakhir jumlah pejabat 
fungsional perencana 2) masukan bagi penyempurnaan peraturan pelaksanaan JFP, 
3) evaluasi dampak pelaksanaan JFP terhadap pengembangan karir perencana dan 
produktivitas serta kualitas keluaran instansi yang bersangkutan.

Hasil pemantauan dan evaluasi ini akan dijadikan bahan untuk pengembangan dan 
perbaikan JFP, baik secara langsung maupun melalui kegiatan kajian dan penelitian. 
Dengan cara seperti ini, diharapkan pelaksanaan JFP dapat sesuai dengan dinamika 
perencanaan yang ada, serta aspirasi para pejabat fungsional perencana dan instansi 
pengguna JFP.
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BAB V

LAYANAN PERENCANA

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Pusbindiklatren senantiasa berupaya 
meningkatkan kemampuannya, baik dalam hal sumber daya manusia (SDM) maupun 
sarana dan prasarana, agar dapat melayani segala kebutuhan perencana serta menjawab 
segala pertanyaan para perencana di seluruh Indonesia, yang berhubungan dengan 
diklat perencanaan dan jabatan fungsional perencana (JFP). Sarana dan prasarana yang 
saat ini telah dimiliki, antara lain Pusat Data dan Informasi Diklat Perencanaan dan 
JFP, Website Pusbindiklatren, serta Perpustakaan Diklat Perencanaan dan JFP. Selain 
itu, Pusbindiklatren juga menerbitkan buku panduan pelaksanaan diklat perencanaan 
dan JFP, serta dalam waktu dekat majalah atau buletin diklat perencanaan dan JFP, 
yang dapat dijadikan sebagai sarana sumber informasi dan sarana komunikasi antar 
perencana di seluruh Indonesia. 

Bentuk komunikasi antara Pusbindiklatren dengan para perencana, selain akan 
diupayakan dengan cara berhadapan langsung, juga diupayakan melalui cara yang lebih 
cepat, efektif dan murah, antara lain telepon dan  faksimili (melalui pembentukan 
call center), e-mail, dan internet ( melalui pengembangan sistem informasi Diklat 
dan Pembinaan JFP yang terintegrasi dan interaktif ), pos atau titipan kilat, dan lain-
lain. Untuk itu, sarana komunikasi seperti saluran telepon, faksimili, dan e-mail, akan 
terus dioptimalkan. Bahkan akan dikembangkan sarana pendidikan jarak jauh melalui 
teknologi distance learning.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Pusbindiklatren kepada para perencana di 
seluruh Indonesia, Pusbindiklatren juga akan senantiasa meningkatkan kemampuan 
staf di bidang presentasi, kehumasan dan promosi, baik melalui diklat non-gelar 
maupun magang atau joint research di lembaga lain yang sejenis. Di samping itu, agar 
seluruh informasi diklat perencanaan dan JFP yang disebarluaskan oleh Pusbindiklatren 
dapat diketahui dan dipahami dengan benar oleh para perencana di seluruh Indonesia, 
Pusbindiklatren juga secara berkala melakukan fasilitasi dan sosialisasi untuk segala 
informasi diklat perencanaan dan JFP. Fasilitasi dan sosialisasi akan dilakukan, baik 
berdasarkan jadwal yang telah direncanakan oleh Pusbindiklatren, maupun atas 
permintaan instansi sasaran.

Dengan sarana, prasarana dan media komunikasi seperti di atas, Pusbindiklatren 
diharapkan dapat memberikan layanan bagi instansi/unit perencanaan dan perencana 
melalui perannya sebagai: a) pusat data dan informasi, b) pengelola referensi bahan 
diklat perencanaan dan JFP, c) pengelola website, majalah dan buletin, dan d) 
penyelenggara forum komunikasi perencana.

A. PUSAT DATA DAN INFORMASI DIKLAT PERENCANAAN DAN JFP

Pusbindiklatren menyediakan data dan  informasi  antara  lain:  1) data statistik 
dan informasi yang berhubungan dengan perencana di seluruh Indonesia, diklat 
perencanaan dan JFP; 2) panduan pendidikan gelar dan diklat non-gelar di dalam 
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dan di luar negeri, baik yang merupakan program Beasiswa Pusbindiklatren maupun 
Beasiswa Non-Pusbindiklatren; 3) kumpulan peraturan petunjuk pelaksanaan, 
petunjuk teknis, dan pedoman pelaksanaan JFP; 4) laporan hasil pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan diklat perencanaan dan JFP; dan 5) laporan hasil studi dan 
kajian atas kebijakan dan program di bidang diklat perencanaan dan JFP.

1. Kriteria Pemanfaatan Data dan Informasi

a. Pusbindiklatren dapat menerima permintaan data dan informasi dari instansi 
sasaran, peserta diklat Pusbindiklatren dan perencana, baik melalui surat, 
faksimili maupun surat elektronik (e-mail).

b. Pusbindiklatren dapat melayani permintaan data dan informasi berdasarkan 
ketersediaan bahan dan biaya pengiriman.

2. Prosedur Pemanfaatan Data dan Informasi

a. Pusbindiklatren menerima permintaan data dan informasi melalui surat, 
faksimili atau surat elektronik (e-mail).

b. Pusbindiklatren melayani permintaan data dan informasi dari instansi 
sasaran, peserta diklat dan perencana, apabila telah memenuhi kriteria 
pemanfaatan data dan informasi.

B. PERPUSTAKAAN PUSBINDIKLATREN

Perpustakaan Pubindiklatren mengelola referensi berupa textbook, katalog 
perguruan tinggi di luar negeri dan dalam negeri, kamus, laporan studi dan kajian, 
serta kumpulan peraturan dan perundang-undangan dan bahan acuan yang terkait 
dengan pelaksanaan diklat dan pengembangan karir PNS khususnya melalui JFP.

1. Kriteria Pemanfaatan Perpustakaan Pusbindiklatren

a. Pengguna perpustakaan akan dilayani apabila yang bersangkutan dapat 
menunjukkan identitas sebagai: 1) peserta persiapan bahasa, 2) calon 
peserta/peserta diklat non-gelar, 3) peserta pendidikan gelar dalam negeri, 
atau 4) perencana dan peminat bidang perencanaan.

b. Pengguna perpustakaan meminjam sebanyak-banyaknya 3 (tiga) jenis 
referensi, dengan meninggalkan kartu identitas diri (KTP/SIM/Kartu Pegawai) 
yang valid.

c. Untuk pengguna 1.a.1), 2), dan 3) jangka waktu peminjaman referensi 
selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja, sedangkan untuk pengguna 1.a.4) hanya 
di dalam perpustakaan.

d. Apabila diperlukan, terutama untuk pelayanan pengguna 1.a.4), 
Pusbindiklatren dapat meminta yang bersangkutan untuk memberikan 
kontribusi biaya penggandaan.
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2. Prosedur Pemanfaatan Perpustakaan Pusbindiklatren

a. Pengguna perpustakaan menunjukkan kartu identitas diri yang valid dan 
menyampaikan permintaan jenis referensi yang diperlukan kepada petugas 
perpustakaan.

b. Petugas perpustakaan menyetujui permintaan peminjaman dan menetukan 
jenis referensi yang dapat digandakan.

c. Petugas perpustakaan mencatat jenis dan judul referensi, tanggal 
pengembalian dan menyimpan identitas peminjam.

C. WEBSITE dan MAJALAH PUSBINDIKLATREN

Pusbindiklatren mengelola media informasi dan komunikasi Pusbindiklatren 
bersama-bersama dengan calon karyasiswa, karyasiswa dan alumni diklat, serta 
calon pejabat fungsional perencana dan pejabat fungsional perencana, melalui 
Website dan Majalah.

1. Kriteria pengelolaan Website dan Majalah

a. Website Pusbindiklatren adalah media informasi dan komunikasi melalui 
jaringan internet.

b. Majalah Pusbindiklatren selama ini dikenal dengan nama SIMPUL Perencana 
merupakan media penyajian paper dan artikel, serta tulisan-tulisan lainnya 
yang disusun oleh alumni pendidikan gelar dan diklat non-gelar beasiswa 
Pusbindiklatren.

c. Setiap jenis media informasi dan komunikasi akan dikirimkan kepada  instansi 
sasaran, sesuai dengan dana yang tersedia pada Pusbindiklatren.

d. Penulis paper dan artikel dalam majalah SIMPUL Perencana akan memperoleh 
imbalan sebagai narasumber sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta 
dana yang tersedia pada Pusbindiklatren.

2. Prosedur pengelolaan Website dan Majalah 

a. Pusbindiklatren meminta tulisan dan masukan dari pengguna website dan 
pembaca majalah sebagai bahan penyusunan isi setiap media, dengan 
dilampiri pedoman penulisan, tema pokok bahasan dan batas waktu 
penyampaian bahan.

b. Pusbindiklatren memilih bahan tulisan dan masukan yang sesuai dengan 
tema dan periode waktu penerbitan media informasi.

c. Pusbindiklatren mengirimkan majalah kepada pimpinan instansi sasaran 
sesuai dengan data dan alamat yang sudah tercatat.

D. FORUM KOMUNIKASI PERENCANA

Forum komunikasi perencana di seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh 
Pusbindiklatren meliputi 3 jenis, yaitu: sosialisasi, fasilitasi dan konsultasi 
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mengenai penyelenggaraan diklat perencanaan dan pelaksanaan JFP, yang dilakukan 
berdasarkan jadwal yang direncanakan oleh Pusbindiklatren atau atas permintaan 
instansi sasaran.

1. Kriteria Penyelenggaraan Forum Komunikasi Perencana

a. Sosialisasi merupakan forum penyebarluasan peraturan dan pedoman 
pelaksanaan diklat perencanaan atau JFP, melalui pertemuan diskusi, 
workshop atau lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta atau di lokasi 
instansi/unit perencanaan.

b. Fasilitasi diklat perencanaan dan JFP diberikan oleh Pusbindiklatren dalam 
bentuk penyiapan surat dan dokumen dukungan administratif atau bantuan 
penyelenggaraan kegiatan yang bersifat kelembagaan, sesuai dengan 
kewenangan Pusbindiklatren dan Bappenas sebagai instansi pembina JFP dan 
penyelenggara diklat perencanaan, seperti: workshop, lokakarya, seminar, 
FGD, dsb.

c. Konsultasi pelaksanaan diklat dan JFP diselenggarakan sesuai dengan 
kewenangan Pusbindiklatren Bappenas, melalui penjelasan tertulis atau 
lisan, terkait dengan pedoman penyelenggaraan diklat perencanaan dan 
pelaksanaan JFP. 

d. Penyelenggaraan setiap jenis forum komunikasi yang dijadwalkan oleh 
Pusbindiklatren akan dibiayai oleh anggaran Bappenas dan kontribusi instansi 
sasaran untuk komponen biaya yang disepakati. Sedangkan jenis forum 
komunikasi yang dijadwalkan atas permintaan instansi sasaran, seluruh 
pembiayaan dibebankan kepada instansi yang bersangkutan. 

2. Prosedur Penyelenggaraan Forum Komunikasi Perencana 

a. Pusbindiklatren menyusun jadwal kegiatan sosialisasi, fasilitasi dan 
konsultasi, baik berdasarkan rencana Pusbindiklatren maupun atas dasar 
permintaan instansi/unit perencanaan. 

b. Pusbindiklatren mengusulkan rencana pembiayaan kegiatan sosialisasi, 
fasilitasi dan konsultasi, untuk disepakati oleh instansi/unit perencanaan. 

c. Pusbindiklatren memberitahu instansi/unit perencanaan mengenai jadwal 
dan daftar acara sosialisasi, fasilitasi atau konsultasi yang telah disepakati 
untuk dilaksanakan. 

d. Staf Pusbindiklatren yang ditugaskan untuk menyelenggarakan sosialisasi, 
fasilitasi atau konsultasi di instansi/ unit perencanaan, menyampaikan surat 
penugasan kepada instansi/unit perencanaan.

e. Staf Pusbindiklatren yang ditugaskan untuk menyelenggarakan sosialisasi, 
fasilitasi atau konsultasi di instansi/ unit perencanaan,membuat laporan 
penugasan yang disampaikan kepada Kapusbindiklatren.
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BAB VI

P E N U T U P

Panduan ini ditujukan kepada para penanggung jawab di bidang kepegawaian dan 
perencanaan, di Instansi Pemerintah di seluruh Indonesia, agar dapat memahami 
fungsi dan tugas Pusbindiklatren Bappenas, di dalam melaksanakan tugas Bappenas 
sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggara Diklat 
Perencanaan. Selain itu, Panduan ini juga diharapkan dapat dijadikan informasi dan 
petunjuk bagi pengembangan staf perencana di instansi perencanaan pada pemerintah 
Pusat dan pemerintah Propinsi/Kabupaten/ Kota, baik melalui JFP maupun melalui 
diklat perencanaan gelar dan non-gelar di dalam dan di luar negeri.

Tentu saja, Panduan ini mungkin kurang sempurna. Untuk itu, segala masukan, baik 
berupa tanggapan maupun kritikan, sangat kami harapkan.

Untuk informasi lebih lanjut, seperti jenis-jenis beasiswa diklat yang tersedia, jumlah 
alokasi peserta, dan jadwal pelaksanaan diklat perencanaan dalam tahun anggaran 
berjalan, termasuk apabila ada masukan, atau apapun yang berhubungan dengan isi 
dari panduan ini, mohon dapat menghubungi alamat kami, di bawah ini.

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jl. Taman Suropati No.2, Gedung 2A lantai II
Jakarta 10310
T: (021) 31934147, 31931447
F: (021) 3103705
E-mail : pusbindiklatren@bappenas.go.id
Website : www.pusbindiklatren.bappenas.go.id





LAMPIRAN

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan
dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana

Panduan
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Lampiran 1

FIELDS OF STUDY

I. Bidang Studi yang termasuk dalam 4 kelompok, yaitu: 1)Kebijakan 
Publik, 2)Manajemen Publik, 3)Ekonomi Pembangunan, dan 4)
Pembangunan yang berkelanjutan.

II. 4 Kelompok bidang studi yang berkaitan dengan pelaksanaan diklat 
Pusbindiklatren Bappenas, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Economic (all sub-fields)

2. International Development

3. Personnel Policy

4. Public Administration

5. Public Policy

6. Social Policy

7. Public Health

8. Development Management

9. Development Studies

10. Legal and Policy Issues

11. Pollution Control

12. Urban dan Regional Planning

13. Land use Planning/management

14. Geo Information for Spatial Planning and Risk Management
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Lampiran 2

PROGRAM STUDI DAN UNIVERSITAS PRIORITAS PUSBINDIKLATREN BAPPENAS

No. Program Studi Universitas Contact Person 
Pengelola

No. Telpon/FAX Alamat Email

1 Magister Ilmu Ekonomi dan Studi 
Pembangunan

UNSYIAH Veni Ph/fax :(0561) 
7552233

HP: 083198725326

2 Magister Ilmu Lingkungan UNPAD Tuten Ph/fax: (022) 2508871 tuten_210@yahoo.com

HP: 081220447571

3 Magister Ekonomika Pemban-
gunan

UGM Agung Ph. (0274) 518945/ 
555917

akademik@mep.ugm.ac.id

       

HP. 08121560618

4 Magister Perencanaan Wilayah 
dan Kota

UNDIP Luluk pambudi Ph. (024) 76486820 lulukpambudi@gmail.com

Fax. (024) 8454382

Hp. 081567715228

5 Program Pascasarjana Ilmu 
Ekonomi

UI Mirna Ph. (021)78849152/54

HP. 08159269363

6 Magister Administrasi Publik UNSRI Ari Ph. (0711) 354222

HP. 081367207852

7 Magister Perencanaan Wilayah 
dan Kota

ITB Shane Ph. (022) 2504735 jeane@pl.itb.ac.id

Fax. (022) 2501263

HP. 08164208069

8 Magister Ilmu Lingkungan UNDIP Agus Hastomo Ph. (024) 8453835
Hp. 081326291991
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PROGRAM STUDI DAN UNIVERSITAS PRIORITAS PUSBINDIKLATREN BAPPENAS

No. Program Studi Universitas Contact Person 
Pengelola

No. Telpon/FAX Alamat Email

9 Magister Perencanaan Kebijakan 
Publik 

UI Haris Ph. (021) 3912007
Fax: (021) 3925339

10 Magister Ekonomi  UNPAD Irma Ph. (022) 4230249 indriani_irma@yahoo.com

Perencanaan Pembangunan Fax. (022) 4220981 rksundatea@yahoo.co.id

HP.  081214500828 met@fe.unpad.ac.id

11 Magister Studi Pembangunan ITB Fitri Ph. (022) 2511828

HP. 085860095557

12 Magister Administrasi Publik UGM Rini/Asih Ph. (0274) 563825 asahasih@yahoo.com

HP. 0811258644

Fax: (0274) 589655

13 Magister Perencanaan Wilayah IPB Tuti Ph:(0251) 8629358 yunel_2009@yahoo.com

Hp. 081282724830

Ph: (0251) 8422322

Ph: (0251) 8629360

14 Magister Perencanaan Pemban-
gunan

UNAND Ampera Ph. (0751) 71691 rika_hariance@yahoo.co.id

HP. 08126616236 pascasarjanaunand@yahoo.
co.id

fax: (0751) 71691 amperawarman_se@yahoo.
com

15 Magister Konsentrasi Studi 
Manajemen Perencanaan

UNHAS Marwah / Asma Ph. (0411) 582255/66
Hp. 081342990474

16 Magister Administrasi Publik UNBRAW Oscar Ph. (0341) 568914/ 
553737 
HP. 081233590643
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No. Program Studi Universitas Contact Person 
Pengelola

No. Telpon/FAX Alamat Email

17 Magister Perencanaan Kota 
dan Daerah

UGM Putri Ph. (0274) 580095,     
580101

putri_mpkd@yahoo.com

HP. 08122693140

18 Magister Ilmu Kesehatan 
Masyarakat

Unpad Grahni Ph. (022) 2037998 grahni@yahoo.com

HP. 08562218572 s2ikmfkunpad@gmail.com

S2 Linkage Belanda

1 Magister Perencanaan Wilayah 
dan Kota

ITB Shane Ph. (022) 2504735 jeane@pl.itb.ac.id

Fax. (022) 2501263

HP. 08164208069

2 Program Pascasarjana Ilmu 
Ekonomi

UI Nurul Ph. (021) 78849152

HP. 087888798881

3 Magister Perencanaan Kota dan  UGM Putri Ph. (0274) 580095/ 580101 putri_mpkd@yahoo.com

Daerah HP. 08122693140

4 Geo Spatial Planning UGM Dr.H.Sudibiakto, 
MS

(0274) 649 2340 indriawidyawati@yahoo.com

HP: 0811 267 726

Indri Hp: 081227182767

5 Integrated Lowland 
Management

UNSRI Susi Telp. (0711) 375592 susi_anah@yahoo.co.id

Fax:(0711) 320 310

HP: 0811 786 501
HP: 08163282008
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No. Program Studi Universitas Contact Person 
Pengelola

No. Telpon/FAX Alamat Email

6 Magister Ilmu Lingkungan Unpad Tuten ph/fax: (022) 2508871 tuten_210@yahoo.com

hp: 081220447571

S2 Linkage Jepang

1 Magister Perencanaan Wilayah 
dan 

ITB Shane Ph. (022) 2504735 jeane@pl.itb.ac.id

Kota Fax. (022) 2501263

HP. 08164208069

2 Program Pascasarjana Ilmu 
Ekonomi

UI Nurul Ph. (021) 78849152

HP. 087888798881

3 Magister Perencanaan Kota 
dan Daerah

UGM Putri Ph. (0274) 580095/ putri_mpkd@yahoo.com

     580101

HP. 08122693140

4 Magister Ekonomika Pemban-
gunan

UGM Agung (0274) 518 945 akademik@mep.ugm.ac.id 

Hp. 08121560618

5 Magister Administrasi Publik UNBRAW Oscar Ph. (0341) 553737 alfi_ub@yahoo.com

HP. 081233590643

6 Magister Ilmu Kesehatan 
Masyarakat

Unpad Grahni Ph. (022) 2037998 grahni@yahoo.com

HP. 08562218572 s2ikmfkunpad@gmail.com

7 Magister Ekonomi  Perencanaan 
Pembangunan

Unpad Irma Ph. (022) 4230249
Fax. (022) 4220981
HP. ‘081214500828

indriani_irma@yahoo.com
met@fe.unpad.ac.id

No. Program Studi Universitas Contact Person 
Pengelola

No. Telpon/FAX Alamat Email

S2 Linkage Perancis

1. Magister Perencanaan Wilayah 
dan Kota

UNDIP Luluk Pambudi Ph. (024) 76486820
Fax. (024) 8454382
Hp. 081567715228

lulukpambudi@gmail.com
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Lampiran 3
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Lampiran 4
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DIKLAT GELAR
NON GELAR

(Termasuk JFP 
dan Magang)

S3 DN S2 DN S2 
LINKAGE

S2 
LINKAGE

S2 
INTER-

NASIONAL
UNSYIAH, 

NAD

S2 LUAR NEGERI

PERANCIS BLD AUS JPN P’CIS

SYARAT ADMINISTRATIF
a. Pengusulan dari instansi
b. Unit Kerja
c. PNS 100% gol. III/a Minimal
d. Strata Pendidikan Minimal
e. Minimal Tahun Lulus S1/S2
f.  Umur Maksimal
g. IPK Minimal 

Min UKE II
Perencanaan

2 th
S2

2 th
40 th
3.25

Min UKE II
Perencanaan

2 th
S1

2 th
40 th
2.5

Min UKE II
Perencanaan

2 th
S1

2 th
38 th
2.75

Min UKE II
Perencanaan

1 th
S1

2 th
38 th
2.75

Min UKE II
Perencanaan

2 th
S1

2 th
38 th
2.75

Min UKE II

Perencanaan

2 th

S1

2 th

Min UKE II
Perencanaan : 2 th
S1,Gol III/A   : 2 th
Substantif     : 50 th 
JFP                : 49 th
Magang     : S1 : 35 th, 
                      S2 : 40 th, 
                      S3 : 45 th

42 th 35 th 35 th 35 th

2.75 2.90 2.75 3.00

SELEKSI NASIONAL
a. Tes Potensi Akademik (TPA)
•	 Pusat
•	 Pusat Luar Jawa
•	 Pemda Jawa
•	 Pemda Luar Jawa
  

b. TOEFL Seleksi Minimal
 TOEFL Setelah EAP

565
565
565
565

500 / 550

565
525
525
500

400

565
525
525
500

450
550

565
525
525
500

450
550

565
525
525
500

450
500

565
525
525
500

  
 

450

Keterangan 
lebih lengkap
dapat dilihat pada
Formulir Pendaftaran 
Calon Peserta Beasiswa
Diklat Non-Gelar

550 500 530 500

c. Wawancara
Menunjukkan

Komitmen
Menunjukkan

Komitmen
Menunjukkan

Komitmen
Menunjukkan

Komitmen
Menunjukkan

Komitmen
Menunjukkan

Komitmen

I. PROGRAM PENDIDIKAN GELAR 
1. Program S2 Linkage.
2. Program S2 Dalam Negeri.
3. Program S2 Internasional, UNSYIAH, NAD.
4. Program S2 Luar Negeri.
5. Program S3 Dalam Negeri.                       

II. PROGRAM DIKLAT NON GELAR 
SUBSTANTIF
1. Perencanaan Pembangunan Daerah-RPJMD.
2. Green Economy 
3. Pro-Poor Planning and Budgeting
4. LERD (Local Economic Resource Development) 

Domestik.
5. ID-PPP (Infrastructure Development Public 

Private Partnership) Domestik.

6. Mitigation And Disaster Management Plan
7. Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) 

Regular
8. TOT Green Economy (linkage)
9. TOT Mitigasi Bencana (linkage) 

III. PROGRAM MAGANG 
Program Magang atau joint research, yaitu 
program diklat non konvensional dengan cara 
bekerja atau melakukan joint research di Bappenas 
atau instansi perencanaan lainnya.

IV. PROGRAM DIKLAT NON GELAR JFP DAN 
PENUNJANG JFP 

1. Fungsional Penjenjangan Perencana Pertama. 
2. Fungsional Penjenjangan Perencana Muda.
3. Fungsional Penjenjangan Perencana Madya.
4. Administrasi Penilaian Angka Kredit Pejabat 

Fungsional Perencana.
5. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional 

Perencana.

I. PROGRAM S2 LINKAGE
A.  S2 Linkage Belanda

1. Development Planning and Management  
MPKD, Universitas Gadjah Mada-Institute for Housing 
and Urban Development Studies, Rotterdam.

2. Development Planning and Infrastructure 
Management     
MPWK, Institut Teknologi Bandung-Rijks Universiteit 
Groningen.

3. Programme in Economics or Development 
Economics PPIE, Universitas Indonesia-Vrije 
Universiteit Amsterdam.

4. Programme in Geoinformation for Spatial 
Planning and Risk Management,Geography, 
UGM-ITC, Enschede.

5. Integrated Lowland Development and 
Management Planning 

 PSPL, UNSRI-UNESCO IHE, Delft.
6. Master on Environmental Studies   

Graduate Programme Universitas Padjadjaran 
Indonesia dengan Master of Environmental and 
Energy Management, University of Twente,   
The Netherland

B.  S2 Linkage Perancis:      
1. Master Recherche Géographie des Pays 

Emergeant et en Développement  
Université de Paris I.

2. Master en Urbanisme/Ville et Société 
ENTPE Lyon 2.

3. Master Recherche Sciences de la mer du 
Littoral Mention Expertise et Gestion de 
l’Environnement Littoral    
Université de Bretagne Occidentale.

4. Master Recherche Géographie et Amenagement 
Spécialité “Mondialisation et Dynamique 
Rurales Comparées” Université de Paris X.

PERSYARATAN CALON PESERTA
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5. Dynamique Urbain Comparées   
Université de Paris X.

6. Master Pro. Géographie, Spécialité: 
Développement durable, conflit d’usage 
et gestion integrée des zones côtières  
 Université de Nantes

7. Master de Recherche    
EEL FLASH - Université de la Rochelle.

8. Master en Urbanisme    
Institut Français d’Urbanisme Université de 
Paris VIII.      

C. S2 Linkage Jepang:
1. Programme in Economics,  

Universitas Indonesia dengan GRIPS, 
Hiroshima University, IUJ, Keio University, 
Kobe University, Ritsumeikan University dan 
Yokohama University.

2. Development Planning and 
Infrastructure Management, Institut 
Teknologi Bandung dengan GRIPS, IUJ, 
Keio University, Kobe University, Miyazaki 
University, Ritsumeikan University dan 
Yamaguchi University.

3. Programme in Development Economics, 
Universitas Gadjah Mada dengan GRIPS, 
Hiroshima University, IUJ, Keio University, 
Kobe University, Ritsumeikan University, 
Takushoku University dan Yokohama 
University.

4. Development Planning and 
Management, Universitas Gadjah Mada 
dengan GRIPS, Keio University, Kobe 
University, Miyazaki University, Ritsumeikan 
University Takushoku University dan 
Yamaguchi University. MEPP-Unpad dengan 
IUJ

5. Master of Public Administration,  
Universitas Brawijaya dengan GRIPS, Keio 
University, Kobe University, Ritsumeikan 
University, RITS-APU, Takushoku University 
dan Tohoku University.

II. PROGRAM S2 DALAM NEGERI
1. Magister Ilmu Ekonomi dan Studi 

Pembangunan, Universitas Syiah Kuala.
2. Magister Perencanaan Pembangunan, 

Universitas Andalas.
3. Magister Administrasi Publik,  

Universitas Sriwijaya.
4. Magister Perencanaan dan Kebijakan 

Publik, Universitas Indonesia.
5. Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi, 

Universitas Indonesia.
6. Magister Studi Ilmu Perencanaan 

Wilayah, Institut Pertanian Bogor. 
7. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, 

Institut Teknologi Bandung.
8. Magister Studi Pembangunan,   

Institut Teknologi Bandung.
9. Magister Ekonomi Pembangunan dan 

Perencanaan, Universitas Padjadjaran
10. Magister Ilmu Lingkungan Bidang 

Perencanaan Pengelolaan SDA, Universitas 
Padjajaran.

11. Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, 
Universitas Diponegoro.

12. Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro. 
13. Magister Perencanaan Kota dan Daerah,  

Universitas Gadjah Mada.
14. Magister Ekonomi Pembangunan,   

Universitas Gadjah Mada.
15. Magister Administrasi Publik,   

Universitas Gadjah Mada.
16. Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya.
17. Magister Konsentrasi Studi Manajemen 

Perencanaan, Universitas Hasanuddin.
18. Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat,   

Universitas Padjadjaran.

III. PROGRAM S2 INTERNASIONAL, UNSYIAH
Program S2 Dalam Negeri yang beberapa mata kuliahnnya 
disampaikan dan disertifikasi oleh profesor dan/atau pengajar 
dari Belanda dan Jepang, dan dari Universitas Negeri lain di 
seluruh Indonesia.

IV. PROGRAM PERSIAPAN BAHASA UNTUK S2 LUAR 
NEGERI
Peserta akan diberikan Program Pelatihan Persiapan Bahasa 
English for Academic Purposes (EAP) sekurang-kurangnya 
selama 5,5 bulan, dan 3 bulan BEAP bagi yang berminat  ke 
Perancis. Setelah mengikuti program EAP dan BEAP sehingga 
TOEFL mencapai 550 peserta diberikan kesempatan untuk 
melamar ke Universitas pilihan di berbagai negara yang 
diminati, khususnya  Belanda, Perancis  dan  Australia. 
Khusus Program S2 Linkage Jepang, dibantu pelatihan 
bahasa Jepang selama 2 bulan sebelum berangkat ke Jepang.

V. PROGRAM S3 DALAM NEGERI
1. Universitas Diponegoro:     

Ilmu Ekonomi.

2. Institut Pertanian Bogor:    
Ekonomi Pertanian, Penyuluhan Pembangunan, 
Sosialisasi Pedesaan, Komunikasi Pembangunan 
Pertanian dan Pedesaan.

3. Universitas Gadjah Mada:     
Ekonomi, Manajemen, Kebijakan Publik, Perencanaan 
Kota dan Daerah.

4. Institut Teknologi Bandung:     
Teknik dan Manajemen Industri, Perencanaan Wilayah 
dan Kota.

5. Universitas Brawijaya:     
Ilmu Administrasi, Ilmu Ekonomi.

6. Universitas Indonesia:     
Ilmu Ekonomi.
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Lampiran 5
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Lampiran 6
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Lampiran 7
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Lampiran 8
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Lampiran 9

1. Nama

2. NIP

3. Jenis Kelamin

L  P

4. Alamat Rumah
Nama jalan
Kota/Kab
Provinsi
Telp
Fax
HP
E-Mail

6. Instansi Asal
Nama 
Unit Kerja
Jabatan
Alamat
Kota/Kab
Telp.

Fax
E-Mail

7. Tempat Studi
Tahun I 
Program Studi
Universitas
Tahun Masuk
Jangka Waktu Studi

9. Rencana Tempat Kerja Setelah Selesai Studi (dikonsultasikan dengan atasan)

FORMULIR RENCANA PENEMPATAN KEMBALI
KARYASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS

5. Alamat Selama Studi
Jalan 
Kota/Kab
Telp.
Fax
HP
E-Mail

Catatan:
Mohon dikirimkan kembali/kepada:
Pusbindiklatren-Bappenas
Gd. Bappenas 2A lantai II
Jl. Taman Suropati No.2
Jakarta 10310, atau melalui fax. 021-3103705

Persetujuan
Atasan (minimal Eselon II)

Karyasiswa

8. Tempat Studi
Tahun II 
Program Studi
Universitas
Tahun Masuk
Jangka Waktu Studi
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Lampiran 10

FORMULIR RENCANA PENEMPATAN KEMBALI
KARYASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS
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VI

VI
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Lampiran 11
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Nomor
Tanggal

PHRDP-III Professional Human Resources 
Development Project, Phase III

ANGKET SURVEI KARYASISWA PROGRAM GELAR DALAM NEGERI
Petunjuk:
1. Angket ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan yang akan dan sedang Saudara lakukan, terutama 

untuk melihat adanya pengaruh dari diselenggarakannya proyek pengembangan kualitas sumberdaya manusia 
aparatur negara (PHRDP -III).

2. Berilah tanda (a) pertanyaan pilihan, isilah semua pertanyaan dengan sempurna serta coret yang tidak perlu.
=========================================================================================

Nama Instansi asal Beasiswa:  ¨BAPPENAS  
I. DATA PRIBADI (PERSONAL DATA)

1. Nama (sesuai ijazah terakhir) : ...........................NIP:...................................
2. Tempat/Tanggal lahir : ...................., Jenis Kelamin ................(L/P)
3. Alamat Rumah : ........................................ .............................

   .....................................................................
  Kode Pos:  ...................................................
  Kab/Kota.  ....................................................
   Prov..............................................................

 Telpon : (........) ......... Fax. (........) ......... HP.............. 
6. Alamat E-mail : .....................................................................
7. Nama Instansi asal : .....................................................................
 (Sebutkan nama Departemen/LPND/Pemda asal Saudara)
8. Nama Unit Kerja (Eselon II/III) :  .....................................................................

(Sebutkan unit tempat Saudara bekerja sekarang)
9. Alamat Unit Kerja :  .....................................................................

   .....................................................................
  Kode Pos: ....................................................
  Kab/Kota.......................................................  
      Prov. .............................................................
Telpon:......................................................  
Fax(........)..................  

10. Jabatan Struktural sekarang : ........................Gol. :  ...................................
11. Jabatan Fungsional (bila ada) : .....................................................................
12. Unit/Bagian tempat bekerja : .....................................................................
13. TMT PNS 100%, pada gol.  :  .................... / ................... /  .........................

  Masa Kerja :.................... Tahun
14. Pendidikan Terakhir : S.1/S.2/S.3 PT : ................................ 
 Fakultas :  .................. Jurusan : ....................................
 Lulus tahun :   ...........................................  IPK :  ...........

  Skala :  ...............................
II. MOTIVASI (MOTIVATION)

15. Apakah motivasi Saudara mengikuti program beasiswa ini? (boleh pilih >dari 1)

¨ Menunjang pekerjaan di kantor

¨ Menambah ilmu & pengetahuan

¨ Harapan meningkatkan karir/jabatan di masa depan

¨ Harapan meningkatkan pendapatan di masa mendatang

¨ Lain-lain, sebutkan ……………………………....................……………………………………..
16. Siapakah yang paling besar memberikan motivasi Saudara untuk ikut program Beasiswa ini  
 (pilih 1 saja):

¨ Saya sendiri ¨ Istri/suami ¨ Orang tua

¨ Atasan ¨ Lain-lain, sebutkan ……………………………....................………………….
17. Dari manakah sumber informasi Saudara dapatkan tentang beasiswa ini ?

¨ Kantor  ¨ Pamflet   ¨ Internet   ¨ Koran

¨ Brosur     ̈  Teman  ¨ Lain-lain, sebutkan …………………….
 

LAMPIRAN 12
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III. PERSYARATAN & PROSES SELEKSI (REQUIREMENT & SELECTION PROCESS)
18. Beri tanda yang paling mewakili penilaian Saudara dari sisi TINGKAT KESETUJUAN persyaratan 

dan seleksi penerima beasiswa.

No Atribut Penilaian Sangat 
Setuju Setuju Biasa-

biasa
Tidak 
Setuju

Sangat 
Tidak 
Setuju

A Persyaratan Administratif

1. Pengusulan dari instansi minimal UKE 
II ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

2.  PNS 100% gol. III/a minimal 2 tahun ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

3.  Minimal tahun lulus S-1 2 tahun ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

4.  Umur maksimal 40 tahun ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

5.  IPK minimal 2,5 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

B Persyaratan Seleksi

1.  Tes Potensi Akademik ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

2. TOEFL seleksi minimal 400 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

C Wawancara menunjukkan komitmen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

IV. SELAMA PENYELESAIAN KULIAH
19. Program karyasiswa apa yang akan/sedang Saudara ikuti:

 ¨ S2 Dalam Negeri    ¨ S3 Dalam Negeri
20. Dimanakah Saudara mengikuti perkuliahan?

Nama Universitas: ……………………………………………………………………………………………
Program Studi: ………………………………....  IPK Terakhir: …………………………………………...

21. Apakah pendidikan yang didapat semasa kuliah relevan dengan pekerjaan Saudara?
¨ Sangat relevan
¨ Relevan
¨ Biasa-biasa
¨ Kurang relevan
¨ Sangat tidak relevan

22. Apakah saat ini pekerjaan Saudara telah sesuai di bidang Perencanaan?
¨ Sangat sesuai
¨ Sesuai
¨ Biasa-biasa
¨ Kurang sesuai
¨ Sangat tidak sesuai

23. Apakah Saudara tertarik dengan bidang Perencanaan?
¨ Sangat tertarik
¨ Tertarik
¨ Biasa-biasa
¨ Kurang tertarik
¨ Sangat tidak tertarik

24.  Apakah pendidikan yang didapat semasa kuliah sesuai dengan bidang Perencanaan?
¨ Sangat sesuai
¨ Sesuai
¨ Biasa-biasa
¨ Kurang sesuai
¨ Sangat tidak sesuai

25. Apakah pendidikan yang didapat pada kuliah sesuai dengan pilihan Saudara saat pertama kali 
mendaftar program beasiswa ini?
¨ Sangat sesuai
¨ Sesuai
¨ Biasa-biasa
¨ Kurang sesuai
¨ Sangat tidak sesuai

26. (Bila nomor 27 Saudara memilih tidak sesuai atau sangat tidak sesuai).  Bagaimanakah reaksi 
Saudara?
¨ Saya terima
¨ Saya berusaha untuk terima
¨ Biasa-biasa
¨ Kecewa
¨ Sangat kecewa
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27. Beri tanda yang paling mewakili penilaian Saudara SELAMA KULIAH 

No Atribut Penilaian

TINGKAT KEPENTINGAN TINGKAT KEPUASAN

Sangat 
Penting Penting Biasa-

biasa
Tidak 

Penting 

Sangat 
Tidak 
Pen-
ting 

Sa-
ngat 
Puas

Puas Biasa-
biasa

Tidak 
Puas

Sangat 
Tidak 
Puas

A Fasilitas 
Penyelenggaraan 
Kuliah
1. Lokasi 

perkuliahan
¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

2.  Perlengkapan 
pendukung

¨ ¨ ¨ ¨ ¨
m m m m m

3.  Suasana kelas ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

4.  Jaringan internet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

5.  Perpustakaan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

B Pengajar

1.  Kualitas pengajar 
masing-masing 
bidang studi

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

2.  Kemauan 
pengajar 
membantu 
penyusunan 
proposal

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

3.  Kedisiplinan 
waktu ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

4.  Sistematika 
penyampaian ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

C Materi Perkuliahan
1.  Kurikulum yang 

sesuai dengan 
program studi 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

2.  Persiapan prodi 
terhadap thesis 
kepada peserta 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

D Metode Perkuliahan
1.  Lama waktu 
kursus ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

2.  Ceramah ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

3.  Diskusi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

4.  Latihan-latihan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

5.  Praktek 
Lapangan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

6.  Penugasan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

7.  Simulasi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

E Tunjangan
1.  Ketepatan waktu 

penerimaan 
tunjangan hidup

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

2.  Kecukupan 
tunjangan dari 
Bappenas

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

3.  Kecukupan 
tunjangan dari 
instansi asal

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

4.  Kemudahan 
mendapatkan 
tunjangan

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

TERIMA KASIH, SEMOGA SUKSES

OFFICIAL USE ONLY
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Nomor
Tanggal

ANGKET SURVEI KARYASISWA PROGRAM DOUBLE DEGREE/
LINKAGE BELANDA  (PRA-KEBERANGKATAN)

Petunjuk:
1. Angket ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan yang akan dan sedang Saudara lakukan, terutama 

untuk melihat adanya pengaruh dari diselenggarakannya proyek pengembangan kualitas sumberdaya manusia 
aparatur negara (PHRDP -III).

2. Berilah tanda (a) pertanyaan pilihan, isilah semua pertanyaan dengan sempurna serta coret yang tidak perlu.
=========================================================================================

Nama Instansi asal Beasiswa:  ¨BAPPENAS  
I. DATA PRIBADI (PERSONAL DATA)

1. Nama (sesuai ijazah terakhir) : ...........................NIP:...................................
2. Tempat/Tanggal lahir : ...................., Jenis Kelamin ................(L/P)
3. Alamat Rumah : ........................................ .............................

   .....................................................................
  Kode Pos:  ...................................................
  Kab/Kota.  ....................................................
   Prov..............................................................

 Telpon : (........) ......... Fax. (........) ......... HP.............. 
6. Alamat E-mail : .....................................................................
7. Nama Instansi asal : .....................................................................
 (Sebutkan nama Departemen/LPND/Pemda asal Saudara)
8. Nama Unit Kerja (Eselon II/III) :  .....................................................................

(Sebutkan unit tempat Saudara bekerja sekarang)
9. Alamat Unit Kerja :  .....................................................................

   .....................................................................
  Kode Pos: ....................................................
  Kab/Kota.......................................................  
      Prov. .............................................................
Telpon:......................................................  
Fax(........)..................  

10. Jabatan Struktural sekarang : ........................Gol. :  ...................................
11. Jabatan Fungsional (bila ada) : .....................................................................
12. Unit/Bagian tempat bekerja : .....................................................................
13. TMT PNS 100%, pada gol.  :  .................... / ................... /  .........................

  Masa Kerja :.................... Tahun
14. Pendidikan Terakhir : S.1/S.2/S.3 PT : ................................ 
 Fakultas :  .................. Jurusan : ....................................
 Lulus tahun :   ...........................................  IPK :  ...........

  Skala :  ...............................
II. MOTIVASI (MOTIVATION)

15. Apakah motivasi Saudara mengikuti program beasiswa ini? (boleh pilih >dari 1)

¨ Menunjang pekerjaan di kantor

¨ Menambah ilmu & pengetahuan

¨ Harapan meningkatkan karir/jabatan di masa depan

¨ Harapan meningkatkan pendapatan di masa mendatang

¨ Lain-lain, sebutkan ……………………………....................……………………………………..
16. Siapakah yang paling besar memberikan motivasi Saudara untuk ikut program Beasiswa ini  
 (pilih 1 saja):

¨ Saya sendiri ¨ Istri/suami ¨ Orang tua

¨ Atasan ¨ Lain-lain, sebutkan ……………………………....................………………….
17. Dari manakah sumber informasi Saudara dapatkan tentang beasiswa ini ?

¨ Kantor  ¨ Pamflet   ¨ Internet   ¨ Koran

¨ Brosur     ̈  Teman  ¨ Lain-lain, sebutkan …………………….
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III. PERSYARATAN & PROSES SELEKSI (REQUIREMENT & SELECTION PROCESS)
18. Beri tanda yang paling mewakili penilaian Saudara dari sisi TINGKAT KESETUJUAN persyaratan 

dan seleksi penerima beasiswa.

No Atribut Penilaian Sangat 
Setuju Setuju Biasa-

biasa
Tidak 
Setuju

Sangat 
Tidak 
Setuju

A Persyaratan Administratif
1. Pengusulan dari instansi minimal UKE II ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

2.  PNS 100% gol. III/a minimal 2 tahun ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

3.  Minimal tahun lulus S-1 2 tahun ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

4.  Umur maksimal 38 tahun ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

5.  IPK minimal 2,75 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

B Persyaratan Seleksi
1.  Tes Potensi Akademik ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

2. TOEFL seleksi minimal 450 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

C Wawancara menunjukkan komitmen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

IV. PERSIAPAN BAHASA INGGRIS (ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES/EAP)
19. Beri tanda yang paling mewakili penilaian Saudara dari PERSIAPAN BAHASA INGGRIS (EAP).

No Atribut Penilaian

TINGKAT KEPENTINGAN TINGKAT KEPUASAN 

Sangat 
Penting Penting Biasa-

biasa
Tidak 

Penting 

Sangat 
Tidak 

Penting 

Sangat 
Puas Puas Biasa-

biasa
Tidak 
Puas

Sangat 
Tidak 
Puas 

A Fasilitas 
Penyelenggaraan 
Kursus 
1. Lokasi kursus ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

2.  Laboratorium 
bahasa ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

3.  Suasana kelas ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

4.  Perlengkapan 
pendukung 
(papan, infocus, 
dll)

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

5.  Jaringan internet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

6.  Perpustakaan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

7.  Buku materi 
kursus ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

B Pengajar
1. Native speaker ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

2.  Pengajar lokal ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

3.  Penguasaan 
materi pengajar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

4.  Sistematika 
penyampaian ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

5.  Kedisiplinan 
waktu ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

6.  Kesediaan 
pengajar 
membantu 
peserta dalam 
memahami 
materi yg 
diajarkan

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

7.  Penampilan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

C Materi Kursus
1.  Kesesuaian 

kurikulum 
dengan 
kebutuhan

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

2.  Speaking & 
conversation ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

3.  Grammar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

4.  Writing ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

5.  Listening ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

6.  Reading ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

7.  Test TOEFL 
preparation ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

8.  Test TOEFL 
institutional ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

9. Test IELTS ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m
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10.Simulasi interview ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

D Metode Pengajaran
1.  Lama waktu 
kursus ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

2.  Ceramah ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

3.  Diskusi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

4.  Latihan-latihan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

5.  Praktek 
Lapangan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

6.  Penugasan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

7.  Simulasi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

E Lain-lain
1.  Penginapan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

2. ……………… ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

3. ……………… ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

4. ……………… ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

V. KULIAH TAHUN PERTAMA DI INDONESIA (1st YEAR TRAINING IN INDONESIA)
5. Dimanakah Saudara mengikuti perkuliahan pada tahun pertama program linkage (di Indonesia)?

Nama Universitas: …………………………………………………………………………………………..
Program Studi : ………………………………....  IPK Terakhir: …………………………………………

23. Apakah pendidikan yang didapat semasa kuliah tahun pertama di Indonesia relevan dengan 
pekerjaan Saudara?
¨ Sangat relevan
¨ Relevan
¨ Biasa-biasa
¨ Kurang relevan
¨ Sangat tidak relevan

24.  Apakah saat ini pekerjaan Saudara telah sesuai di bidang Perencanaan?
¨ Sangat sesuai
¨ Sesuai
¨ Biasa-biasa
¨ Kurang sesuai
¨ Sangat tidak sesuai

25. Apakah Saudara tertarik dengan bidang Perencanaan?
¨ Sangat tertarik
¨ Tertarik
¨ Biasa-biasa
¨ Kurang tertarik
¨ Sangat tidak tertarik

26. Apakah pendidikan yang didapat semasa kuliah tahun pertama di Indonesia sesuai dengan 
bidang Perencanaan?
¨ Sangat sesuai
¨ Sesuai
¨ Biasa-biasa
¨ Kurang sesuai
¨ Sangat tidak sesuai

27. Apakah pendidikan yang didapat pada kuliah tahun pertama di Indonesia sesuai dengan pilihan 
Saudara saat pertama kali mendaftar program beasiswa ini?
¨ Sangat sesuai
¨ Sesuai
¨ Biasa-biasa
¨ Kurang sesuai
¨ Sangat tidak sesuai

28. (Bila nomor 27 Saudara memilih tidak sesuai atau sangat tidak sesuai).  Bagaimanakah reaksi 
Saudara?
¨ Saya terima
¨ Saya berusaha untuk terima
¨ Biasa-biasa
¨ Kecewa
¨ Sangat kecewa
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29. Beri tanda yang paling mewakili penilaian Saudara SELAMA KULIAH TAHUN PERTAMA DI 
INDONESIA

No Atribut Penilaian

TINGKAT KEPENTINGAN TINGKAT KEPUASAN

Sangat 
Penting Penting Biasa-

biasa
Tidak 

Penting 

Sangat 
Tidak 

Penting 

Sangat 
Puas Puas Biasa-

biasa
Tidak 
Puas

Sangat 
Tidak 
Puas

A Fasilitas Penyelenggaraan 
Kuliah
1. Lokasi perkuliahan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m ¡

2.  Perlengkapan 
pendukung

¨ ¨ ¨ ¨ ¨
m m m m ¡

3.  Suasana kelas ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m ¡

4.  Jaringan internet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m ¡

5.  Perpustakaan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m ¡

B Pengajar
1.  Kualitas pengajar 

masing-masing bidang 
studi

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m ¡

2.  Kemauan pengajar 
membantu 
penyusunan proposal

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m ¡

3.  Kedisiplinan waktu ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m ¡

4.  Sistematika 
penyampaian ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m ¡

C Materi Perkuliahan
1.  Kurikulum yang sesuai 

dengan program 
Linkage  Belanda

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m ¡

2.  Persiapan dan prodi 
kepada peserta 
Linkage

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m ¡

D Metode Perkuliahan

1.  Lama waktu kursus ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m ¡

2.  Ceramah ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m ¡

3.  Diskusi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m ¡

4.  Latihan-latihan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m ¡

5.  Praktek Lapangan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m ¡

6.  Penugasan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m ¡

7.  Simulasi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m ¡

E Tunjangan
1.  Ketepatan waktu 

penerimaan tunjangan 
hidup

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m ¡

2.  Kecukupan tunjangan 
dari Bappenas ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m ¡

3.  Kecukupan tunjangan 
dari instansi asal ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m ¡

4.  Kemudahan 
mendapatkan 
tunjangan

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m ¡

30. Apakah Saudara telah diterima di salah satu Universitas Belanda untuk program linkage tsb?
¨ Sudah diterima    ¨ Masih menunggu keputusan ¨ Belum sama sekali

31. Bila sudah, dimanakah Universitas tersebut?
Nama Universitas:..................................................................................
Fakultas:………………….Jurusan: ........................................................

32. Apakah pilihan Universitas di Belanda sudah sesuai dengan keinginan Saudara?
¨ Sangat sesuai
¨ Sesuai
¨ Biasa-biasa
¨ Tidak sesuai
¨ Sangat tidak sesuai

33. Menurut Saudara, seberapa dalam Saudara paham tentang Universitas Belanda yang hendak 
dituju?
¨ Sangat paham
¨ Paham
¨ Biasa-biasa
¨ Tidak paham
¨ Sangat tidak paham

34. Darimana Saudara mengetahui tentang Universitas di Belanda yang hendak dituju? (boleh pilih 
>dari 1)
¨ Internet     ¨ Teman   ¨ Brosur        ¨ Kantor
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¨ Penyelenggara Pendidikan, namanya …………………………........………………….
¨ Lain2, sebutkan …………………………………………………………………………..

1. Sebelum berangkat ke Belanda, apa yang paling Saudara khawatirkan selama nanti belajar di 
Belanda (Pilih 1 saja).
¨ Kendala bahasa    ¨ Kendala perbedaan budaya    ¨ Keluarga
¨ Cuaca (Weather)    ¨ Keuangan (Financial)     ¨ Kemampuan ilmu & pengetahuan
¨ Lain2, sebutkan ………………………………………………………………..…………

2. Apa saja yang telah & sedang Saudara persiapkan untuk belajar di Belanda? (boleh pilih >dari 1)
¨  Belajar bahasa Belanda
¨ Belajar bahasa Inggris
¨ Belajar adat & budaya Belanda, dari ……………………………………………….
¨ Lain-lain, sebutkan ………………………………………………………………………

TERIMA KASIH, SEMOGA SUKSES

OFFICIAL USE ONLY
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Nomor
Tanggal

PHRDP-III Professional Human Resources Development Project, 
Phase III

ANGKET SURVEI KARYASISWA PROGRAM DOUBLE DEGREE/LINKAGE JEPANG (PRA-
KEBERANGKATAN)

Petunjuk:
1. Angket ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan yang akan dan sedang Saudara lakukan, terutama 

untuk melihat adanya pengaruh dari diselenggarakannya proyek pengembangan kualitas sumberdaya manusia 
aparatur negara (PHRDP -III).

2. Berilah tanda (a) pertanyaan pilihan, isilah semua pertanyaan dengan sempurna serta coret yang tidak perlu.
=========================================================================================

Nama Instansi asal Beasiswa:  ¨BAPPENAS  
I. DATA PRIBADI (PERSONAL DATA)

1. Nama (sesuai ijazah terakhir) : ...........................NIP:...................................
2. Tempat/Tanggal lahir : ...................., Jenis Kelamin ................(L/P)
3. Alamat Rumah : ........................................ .............................

   .....................................................................
  Kode Pos:  ...................................................
  Kab/Kota.  ....................................................
   Prov..............................................................

 Telpon : (........) ......... Fax. (........) ......... HP.............. 
6. Alamat E-mail : .....................................................................
7. Nama Instansi asal : .....................................................................
 (Sebutkan nama Departemen/LPND/Pemda asal Saudara)
8. Nama Unit Kerja (Eselon II/III) :  .....................................................................

(Sebutkan unit tempat Saudara bekerja sekarang)
9. Alamat Unit Kerja :  .....................................................................

   .....................................................................
  Kode Pos: ....................................................
  Kab/Kota.......................................................  
      Prov. .............................................................
Telpon:......................................................  
Fax(........)..................  

10. Jabatan Struktural sekarang : ........................Gol. :  ...................................
11. Jabatan Fungsional (bila ada) : .....................................................................
12. Unit/Bagian tempat bekerja : .....................................................................
13. TMT PNS 100%, pada gol.  :  .................... / ................... /  .........................

  Masa Kerja :.................... Tahun
14. Pendidikan Terakhir : S.1/S.2/S.3 PT : ................................ 
 Fakultas :  .................. Jurusan : ....................................
 Lulus tahun :   ...........................................  IPK :  ...........

  Skala :  ...............................
II. MOTIVASI (MOTIVATION)

15. Apakah motivasi Saudara mengikuti program beasiswa ini? (boleh pilih >dari 1)

¨ Menunjang pekerjaan di kantor

¨ Menambah ilmu & pengetahuan

¨ Harapan meningkatkan karir/jabatan di masa depan

¨ Harapan meningkatkan pendapatan di masa mendatang

¨ Lain-lain, sebutkan ……………………………....................……………………………………..
16. Siapakah yang paling besar memberikan motivasi Saudara untuk ikut program Beasiswa ini  
 (pilih 1 saja):

¨ Saya sendiri ¨ Istri/suami ¨ Orang tua

¨ Atasan ¨ Lain-lain, sebutkan ……………………………....................………………….
17. Dari manakah sumber informasi Saudara dapatkan tentang beasiswa ini ?

¨ Kantor  ¨ Pamflet   ¨ Internet   ¨ Koran

¨ Brosur     ̈  Teman  ¨ Lain-lain, sebutkan …………………….
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III. PERSYARATAN & PROSES SELEKSI (REQUIREMENT & SELECTION PROCESS)
18. Beri tanda yang paling mewakili penilaian Saudara dari sisi TINGKAT KESETUJUAN persyaratan 

dan seleksi penerima beasiswa.

No Atribut Penilaian Sangat 
Setuju Setuju Biasa-

biasa
Tidak 
Setuju

Sangat 
Tidak 
Setuju

A Persyaratan Administratif
1. Pengusulan dari instansi minimal UKE II ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

2.  PNS 100% gol. III/a minimal 2 tahun ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

3.  Minimal tahun lulus S-1 2 tahun ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

4.  Umur maksimal 38 tahun ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

5.  IPK minimal 2,75 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

B Persyaratan Seleksi
1.  Tes Potensi Akademik ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

2. TOEFL seleksi minimal 450 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

C Wawancara menunjukkan komitmen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

IV. PERSIAPAN BAHASA INGGRIS (ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES/EAP)
19. Beri tanda yang paling mewakili penilaian Saudara dari PERSIAPAN BAHASA INGGRIS (EAP).

No Atribut Penilaian

TINGKAT KEPENTINGAN TINGKAT KEPUASAN 

Sangat 
Penting Penting Biasa-

biasa
Tidak 

Penting 

Sangat 
Tidak 

Penting 

Sangat 
Puas Puas Biasa-

biasa
Tidak 
Puas

Sangat 
Tidak 
Puas 

A Fasilitas 
Penyelenggaraan 
Kursus 
1. Lokasi kursus ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

2.  Laboratorium 
bahasa ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

3.  Suasana kelas ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

4.  Perlengkapan 
pendukung 
(papan, infocus, 
dll)

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

5.  Jaringan internet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

6.  Perpustakaan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

7.  Buku materi 
kursus ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

B Pengajar
1. Native speaker ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

2.  Pengajar lokal ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

3.  Penguasaan 
materi pengajar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

4.  Sistematika 
penyampaian ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

5.  Kedisiplinan 
waktu ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

6.  Kesediaan 
pengajar 
membantu 
peserta dalam 
memahami 
materi yg 
diajarkan

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

7.  Penampilan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

C Materi Kursus
1.  Kesesuaian 

kurikulum 
dengan 
kebutuhan

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

2.  Speaking & 
conversation ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

3.  Grammar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

4.  Writing ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

5.  Listening ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

6.  Reading ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

7.  Test TOEFL 
preparation ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

8.  Test TOEFL 
institutional ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

9. Test IELTS ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m
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10.Simulasi interview ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

D Metode Pengajaran
1.  Lama waktu 
kursus ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

2.  Ceramah ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

3.  Diskusi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

4.  Latihan-latihan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

5.  Praktek 
Lapangan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

m m m m m

6.  Penugasan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

7.  Simulasi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

E Lain-lain
1.  Penginapan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

2. ……………… ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

3. ……………… ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

4. ……………… ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ m m m m m

V. KULIAH TAHUN PERTAMA DI INDONESIA (1st YEAR TRAINING IN INDONESIA)
20. Dimanakah Saudara mengikuti perkuliahan pada tahun pertama program linkage (di Indonesia)?

Nama Universitas : ………………………………………………………………………………
…………………..
Program Studi : ………………………………....  IPK Terakhir: 
…………………………………………

21. Apakah pendidikan yang didapat semasa kuliah tahun pertama di Indonesia relevan dengan 
pekerjaan Saudara?
¨ Sangat relevan
¨ Relevan
¨ Biasa-biasa
¨ Kurang relevan
¨ Sangat tidak relevan

22. Apakah saat ini pekerjaan Saudara telah sesuai di bidang Perencanaan?
¨ Sangat sesuai
¨ Sesuai
¨ Biasa-biasa
¨ Kurang sesuai
¨ Sangat tidak sesuai

23. Apakah Saudara tertarik dengan bidang Perencanaan?
¨ Sangat tertarik
¨ Tertarik
¨ Biasa-biasa
¨ Kurang tertarik
¨ Sangat tidak tertarik

24. Apakah pendidikan yang didapat semasa kuliah tahun pertama di Indonesia sesuai dengan 
bidang Perencanaan?
¨ Sangat sesuai
¨ Sesuai
¨ Biasa-biasa
¨ Kurang sesuai
¨ Sangat tidak sesuai

25. Apakah pendidikan yang didapat pada kuliah tahun pertama di Indonesia sesuai dengan pilihan 
Saudara saat pertama kali mendaftar program beasiswa ini?
¨ Sangat sesuai
¨ Sesuai
¨ Biasa-biasa
¨ Kurang sesuai
¨ Sangat tidak sesuai

26. (Bila nomor 27 Saudara memilih tidak sesuai atau sangat tidak sesuai).  Bagaimanakah reaksi 
Saudara?
¨ Saya terima
¨ Saya berusaha untuk terima
¨ Biasa-biasa
¨ Kecewa
¨ Sangat kecewa
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29. Beri tanda yang paling mewakili penilaian Saudara SELAMA KULIAH TAHUN PERTAMA DI 
INDONESIA

No Atribut Penilaian

TINGKAT KEPENTINGAN TINGKAT KEPUASAN

Sangat 
Penting Penting Biasa-

biasa
Tidak 

Penting 

Sangat 
Tidak 

Penting 

Sangat 
Puas Puas Biasa-

biasa
Tidak 
Puas

Sangat 
Tidak 
Puas

A Fasilitas 
Penyelenggaraan Kuliah
1. Lokasi perkuliahan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
2.  Perlengkapan 

pendukung
¨ ¨ ¨ ¨ ¨

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

3.  Suasana kelas ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
4.  Jaringan internet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

5.  Perpustakaan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
B Pengajar

1.  Kualitas pengajar 
masing-masing 
bidang studi

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

2.  Kemauan pengajar 
membantu 
penyusunan proposal

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

3.  Kedisiplinan waktu ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
4.  Sistematika 
penyampaian ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

C Materi Perkuliahan
1.  Kurikulum yang 

sesuai dengan 
program Linkage 
Jepang

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

2.  Persiapan dan prodi 
kepada peserta 
Linkage

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D Metode Perkuliahan
1.  Lama waktu kursus ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
2.  Ceramah ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
3.  Diskusi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
4.  Latihan-latihan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
5.  Praktek Lapangan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
6.  Penugasan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
7.  Simulasi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

E Bimbingan dari EEO
1. Sosialisasi tentang 

Universitas di Jepang ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

2. Memfasilitasi 
pendaftaran ke 
Universitas Jepang

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

3. Wawancara dengan 
profesor dari 
Universitas Jepang

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

4.  Penerbitan 
Acceptance Letter ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

F Tunjangan
1.  Ketepatan waktu 

penerimaan 
tunjangan hidup

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

2.  Kecukupan tunjangan 
dari Bappenas ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

3.  Kecukupan tunjangan 
dari instansi asal ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

4.  Kemudahan 
mendapatkan 
tunjangan

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

30. Apakah Saudara telah diterima di salah satu Universitas Jepang untuk program linkage tsb?
¨ Sudah diterima   ¨ Masih menunggu keputusan ¨ Belum sama sekali

31. Bila sudah, dimanakah Universitas tersebut?
Nama Universitas:  
Fakultas:………………………………Jurusan :………………………………
Nama pembimbing:………………………………

32. Apakah pilihan Universitas di Jepang sudah sesuai dengan keinginan Saudara?
¨ Sangat sesuai
¨ Sesuai
¨ Biasa-biasa
¨ Tidak sesuai
¨ Sangat tidak sesuai

33. Menurut Saudara, seberapa dalam Saudara paham tentang Universitas Jepang yang hendak dituju?
¨ Sangat paham
¨ Paham
¨ Biasa-biasa
¨ Tidak paham
¨ Sangat tidak paham
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34. Darimana Saudara mengetahui tentang Universitas di Jepang yang hendak dituju? (boleh pilih 
>dari 1)
¨ Internet     ¨ Teman   ¨ Brosur        ¨ Kantor
¨ Penyelenggara Pendidikan, namanya …………………………………………….
¨ Lain2, sebutkan …………………………………………………………………………..

35. Sebelum berangkat ke Jepang, apa yang paling Saudara khawatirkan selama nanti belajar di Jepang 
(Pilih 1 saja).
¨ Kendala bahasa    ¨ Kendala perbedaan budaya    ¨ Keluarga
¨ Cuaca (Weather)    ¨ Keuangan (Financial)     ¨ Kemampuan ilmu & pengetahuan
¨ Lain2, sebutkan ………………………………………………………………..…………

36. Apa saja yang telah & sedang Saudara persiapkan untuk belajar di Jepang? (boleh pilih >dari 1)
¨ Belajar bahasa Jepang
¨ Belajar bahasa Inggris
¨ Belajar adat & budaya Jepang, dari ……………………………………………….
¨ Lain-lain, sebutkan ………………………………………………………………………

I. PERSIAPAN BAHASA & BUDAYA JEPANG (PRA-KEBERANGKATAN) 
 (PRE-DEPARTURE/BJLT) 

37. Beri tanda yang paling mewakili penilaian Saudara SELAMA PERSIAPAN BAHASA & BUDAYA 
JEPANG (PRA-KEBERANGKATAN).

No Atribut Penilaian

TINGKAT KEPENTINGAN TINGKAT KEPUASAN

Sangat 
Penting Penting Biasa-

biasa
Tidak 

Penting 

Sangat 
Tidak 

Penting 

Sangat 
puas Puas Biasa-

biasa
Tidak 
Puas

Sangat 
Tidak 
Puas

A Fasilitas 
Penyelenggaraan 
Kursus

1. Lokasi kursus 
bahasa Jepang ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

2.  Perlengkapan 
pendukung ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

3.  Suasana kelas ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

4.  Perpustakaan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

B Pengajar

1.  Native speaker ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

2.  Pengajar lokal ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

3.  Kemauan 
pengajar 
membantu 
permasalahan 
peserta

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

4. Kedisiplinan 
waktu ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

5. Bantuan & 
kerjasama dari 
staf lembaga 
penyelenggara 
kursus bahasa 
Jepang

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

C Materi Kursus

1.  Bahasa 
Jepang untuk 
komunikasi 
(basic, 
intermediate)

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

2.  Budaya Jepang ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D Metode Kursus

1.  Lama waktu 
kursus ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

2.  Ceramah ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

3.  Diskusi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

4.  Latihan-latihan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

5.  Praktek 
Lapangan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

6.  Penugasan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

7.  Simulasi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
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E Bimbingan dari 
EEO

1. Bantuan 
pembuatan 
passport

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

2. Penerbitan 
Legal of 
Elligibility

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

3. Bantuan 
pengurusan 
visa

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

1. Secara umum, apakah tujuan Saudara mengikuti Program Persiapan Keberangkatan (Pre-
Departure) ini telah tercapai?  ¨ ya ¨ tidak

 Bila tidak, apa alasannya: ……………………………………………………………………………………………………

TERIMA KASIH, SEMOGA SUKSES

OFFICIAL USE ONLY
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Non Gelar,
Substantif dan Magang

Syarat Administratif
a. Pengusulan dari instansi
b. Unit Kerja

Min UKE II
Perencanaan

c. PNS 100% minimal pangkat 
golongan: Penata Muda/IIIa

2 tahun

d. Strata pendididan minimal
e. Minimal tahun lulus S-1/S-2
f. Umur maksimal

DIV, S-1/Gol.III/a
2 tahun
Substantif: 50 tahun

g. Batas akhir pengusulan Magang: 45 tahun
Bulan Maret tahun seleksi
(Lebih lengkap dapat dilihat pada 
formulir pendaftaran calon peserta )
Beasiswa Diklat Non Gelar 
Pusbindiklatren Bappenas
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Nama lengkap
2)

:

Tempat/Tgl/lahir :

NIP :

 Staf;

 Struktural Eselon I, II, III, IV; 

 Fungs. Perencana Pertama Muda Madya Utama

 Fungsional lain 

Alamat Rumah : 

No. Telp. Rumah :

E-mail Adrress :

Instansi :

Unit Kerja :  

Alamat Kantor :

Kab/Kota :

Provinsi :

No. Telp. :

No. Faximili :

Gol./Pangkat terakhir/TMT : (lampirkan SK PAK)

: tahun TMT :

Pendidikan terakhir : SLTA S1 S3

D3 S2 Lain‐lain

Universitas :

Jurusan :

IPK : Tahun Lulus :

Diangkat ke dlm JFP (lingkari salah satu): Pernah,     Belum Pernah

Angka Kredit Terakhir
4)

: (lampirkan SK PAK)

Diklat FPP
5)
 yang pernah diikuti : Pertama Muda Madya Utama

Spasial Spasial

Ekonomi Ekonomi

Sosial Sosial

Diklat FPP yang akan dikuti : Pertama Muda Madya Utama

Spasial Spasial

Ekonomi Ekonomi

Sosial Sosial

Diklat lainnya
6) 

(pilih satu) : PAK Admin PAK ToT

     

Yang bersangkutan,

(Nama Lengkap)

NIP…………………

Keterangan: Surat dan Formulir ini dapat didownload melalui: http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/

1). Formulir Pendaftaran HARUS diisi dengan BENAR dan LENGKAP;

2). Diisi beserta gelar;

3). Diisi  bagi Pejabat Fungsional Perencana atau Jabatan lainnya;

4). Jumlah Angka Kredit diisi bagi Pejabat Fungsional Perencana yang akan naik Jabatan;

5). Diklat FPP: Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana;

6). Diklat Penunjang JFP.

DIKLAT FUNGSIONAL PENJENJANGAN PERENCANA

FORMULIR  PENDAFTARAN 1)

Masa Kerja terhitung sejak PNS  

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data tersebut saya isi secara benar, dan bersedia menerima sangsi dari Pusbindiklatren, 

apabila data-data yang saya sampaikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. 

Jabatan Saat ini
3) 

(wajib pilih satu):

(Calon Peserta HARUS Membaca dan Melampirkan Syarat-Syarat yang Diperlukan sebagaimana Tercantum dalam Surat 

Edaran/Tawaran Diklat FPP)

DAN DIKLAT BAGI PENGELOLA JFP

Pusat (yang ditunjuk minimal Eselon II)

(Nama Lengkap)

NIP ………………….

TMT

Pejabat Pembina Kepegawaian 

Prov/Kab/Kot/Instansi 

Menyetujui, 

Tempat, Tgl/bln/tahun







Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jl. Taman Suropati No.2, Gedung 2A lantai II
Jakarta 10310
T: (021) 31934147, 31931447
F: (021) 3103705
E-mail : pusbindiklatren@bappenas.go.id
Website : www.pusbindiklatren.bappenas.go.id


