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Hoi Penawaran Pelatihan Kelayakan Proyek Tahun 2020 

Yth. 
1. Sekrelaris Daerah ProvinsiIKabupatenIKota 
2. Kepala BappedalBKD/OPD ProvinsiIKabupatenIKota 
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Oaya Manusia (BPSOM) 

Seluruh Indonesia 
di Tempat 

Seh4.1bungan dengan rencana penyelenggaraan pelalihan Tahun 2020 dengan topik 
Kelayakan Proyek, befsama ini karni sampaikan bahwa PUSbindiklatren membuka pendaflaran 
umuk pelatlhan Kelayakan Proyek dengan informasi sebagai berlkul : 

1. 	 Pelalihan akan dilaksanakan melalui distanre learning selama 10 hari efekhf. dalam kuruo 
waktu tentatif anlara bulan Agustus-November 2020 (kepastian jadwal palaksanaan dan 
lembaga pelaksana pelatihan akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren). 

2. 	Persyaratan calon peserta adalah : 

a. 	Pendidikan minimal SII 5 1 Terapan (01V): 
b. 	 Masa ke~a minimal satu tahun, lerhitung mulal tanggal dlangkal menjadi Pegawai Negeri 

SipH (PNS), minimalgolongan IIl1a-pangkat Penata Muda: 
c. 	Umur maksimal dua tahun sebelum memasuki masa pensiun: 
d. 	FUI"Igsiooal Perencana atau PegilWili Nager! Sipil (PNS) yang menangani perencanaan dar! 

ProvinsilKabupalenIKota (Bappeda, Oina$): 
e. 	Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah·rendahnya Pejabat Tinggi 

Pratama di BKO/BPSOM Provinsi IKabupatenlKota dan diketahui oIeh atasan langsung; 
f. 	Pengusulan calon pasena pelatihan monon dapat memper1imbangkan komposisi gender; 
g. 	Petldaflaran melalul online di www.pusbincliklatren.bappenas.go.id; 

3. 	Peserta yang akan dipanggil adalah pesena yang lelah memenuhi persyaralan dan melalui 
mekanisme f/(SI come flf"Sf seNe; 

http:www.pusbincliklatren.bappenas.go.id
www.bappenas.go.icI


Apabilil pelatihan yang kami tawaf1<an tersebot seilial dengan kebuilihan pengembangan 
kapas~a5 instansi 8apakllbiiSaudara. lIsolan peserta dapat disampaikan kepada kami pal ing 
lamb,! tanggal 17 JlIli 2020. Informasl lebin IiInjllt dapat diperoleh melalui staf kami Sdr. WIWiI 
KuswidiatiM'anda Puspasari di nomOI' lelepon 081766882871081281040520 

Aln perhalian dan ke~e sarna Bapalt/lbulSaudara kami mengucapkan terima kasih, 

~ uspika 

Tembusan : 
1. 5ektetaris Kementerian PPN/Sestema Bappenas (sebagai laporan): 
2. PPK PPN X Kementerian PPN/8.IIppenas. 



KETENTUAN, PERSYARATAN DAN PELATIHAN NON-GELAR TAHUN 2020 

I. 	 Jadwal PelakUlWlan 

Pelatihan akan dilaksanakan selama 10 han efeklif, dalam kurun waktu tentatif anlara 
bulan Agustus-November 2020 (kepastian jaltNal pelaksanaan dan Institusi pelaksana 
dikat akan kami unggah pada laman di wwww.pusbindiklatren.bappenas.go.id). 

II. 	 Persyaratan Umum 

I. 	Pendidikan minimal SI / 51 Terapan (DIY): 
2. 	 Mala ke~a minimall (satu) tahun. lerh~ung mulai tanggal diangkat menjadl Pegawai 

Negen Sipil (PNS). minimal golongan IIl la·pangkat Penata Muda: 
3. 	 Umur maksimal2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun: 
4. 	 Perencana atau Pegawai Negen 5ipil (PNS) yang menangar'li perencanaan dati 

ProvinsiIKabupatenIKota (Bappeda dan OPD): 
5. 	 Oiusulkan oIeh Pejabat Pembina Kepegawaian atau $!fendah-rendahnya Pejabat 

nnggl Pratama di BKDIBPSDM Provinsi IKabupateniKota dan diketahul oIeh atasan 
langsung: 

III. 	 Proses Pelamaran 
Untuk memfasilitasi proses pel.maran caton pelOerta. bersama ini hal-hal yang menjadi 
acuan: 
1. 	 BKDIBadiklaVBPSDMlBappeda/OPD menyebarltlaskan informasi penaw.ran pelatihan 

dan Pusbindiklatren Bappenas. Mekanisme pengusulan calon peserta mengacu pada 
poin (2.5): 

2. 	 Setelah pengusulan disetujui oleh Pejabat Tinngi Pratama pada Pembitla 
Kepegawaian, calon peserta melakukan pendaftaran online melalul laman 
W'N'N.pusbind'klatren bappenas.go.id: 

3. 	 Surat pengusulan nama calon peserta pelatihan dikinm dengan melampirkan formulir 
pendaftaran yang bertanda tangan asli dan dokumen pendukung tainnya. yaitu: al 
Ijazah, b) Transkrip Nitai. cl SK PNS: 

4. 	 Sural usulan dan dokumtffi kelengkapannya dapat disampaikan langsung atau melalul 
pos kepada Kepata Pusbindiklatren Bappenas, JI. Proklamasi No. 70. Jakarta Pusat 
10320. 

IV. 	 Syara l Kelulusan Peserta 
1. 	 TIngkat kehadiran peserta dalam pelatihan ini iidalah minimal 90%. untuk SIItu sesi = 

dua jam pelajaran (jampet), dan satu jampet = 45 menil 

2 
 Laporan kegiatan pelatihan disampaikan pada akhir pelaksanaan pe\atihan l>erakhir 

melalui surel aplikasi Dusbinsfktalren@bappenasgoid 

V. 	 Metode Pela l ihan 
Sesuai dengan tujuan yilng akan dicapai program pelat ihiln Ini. maka melod-e pelatihan 
yang akan digunakan ildalah proses betajar mengajar dengan metode pembelajaran online 
dengan perbandingan 30% teori dan 70% praktek yang terdin dan: penyajian makalilh. 
diskusi ketas: diskusi ke lomPQk: dan praktek kefja dan preseruasl. 

http:bappenas.go.id
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VI. 	 Metode Enlunl 
EVllluni pelakslln8an pe\atihan dilakukan oleh pelaksan8 pelatihlln dan hllnn 
disampaikan kepada Pusbindildatrell-Bappenas selambat..fambitnya saw mlnggu setllah 
selesai pelali~n. Evaluasl mencakup: Ivaluasi lerhadap kioerja pengajar, Ivaluasi 
tertladap kinerjll pelaksanllan petatihan, dan eVilluasl lerhadap kesesuaian dan kualitas 
malen pelatihan. 


