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Meningkatkan kemapuan staf pelaksana
perencanaan dalam merancang, mengelola, dan
membiayai pembangunan melalui kemitraan
pemerintah-swasta (public-private partnerships)

1. Jangka Waktu
6 hari

2. Syarat
• PNS yang bekerja di institusi /unit kerja

Perencanaan ( sampai dengan eselon IV ).
• Disetujui atasan dan diusulkan oleh pejabat

kepegawaian minimal eselon II
• Umur setinggi-tingginya 50 tahun, berijazah S1,

masa kerja PNS minimal 2 tahun
• Memenuhi ketentuan lain sesuai dengan “Buku

Panduan Penyelenggaraan Diklat
Perencanaan dan  Pelaksanaan JFP”

• Lulus seleksi Pusbindiklatren Bappenas

3. Alamat/Lokasi Diklat
Perguruan tinggi di dalam negeri  atau Pemda
yang ditetapkan Pusbindiklatren dan Pemda
yang menanggung biaya variabel

4. Jadwal Diklat
• Pendaftaran: Sampai 1 bulan sebelum
      pelaksanaan diklat
•••••  Seleksi: 3 minggu sebelum pelaksanaan diklat
•     Pelaksanaan : Tentatif

5. Pengaturan Pembiayaan
 Biaya yang ditanggung Pusbindiklatren
(sesuai dengan HSU 2006)
••••• Biaya pelatihan (tuition fee) di lokasi diklat
••••• Transpor untuk melakukan kunjungan lapangan
Biaya yang ditanggung instansi pengirim:
••••• Biaya variabel: penginapan dan makan selama

diklat, Perjalanan p.p dari kota asal instansi
peserta ke lokasi diklat, uang saku, dll

••••• Transpor  lokal di luar kunjungan lapangan
••••• Biaya lain di luar biaya yang dikeluarkan

Pusbindiklatren

• Teori dan rasional kemitraan pemerintah-
swasta/PPP ( Public Private Partnerships )

• Bentuk dan Implementasi PPP di Dunia
• Peran stakehorlders dalam PPP
• Dasar-dasar Regulasi dan Persyaratan PPP
• Teknik/Metode Analisis dan Evaluasi

PPP
• Struktur dan Pembiayaan PPP di sektor

Pilihan :
• Pendidikan
• Transportasi
• Fasilitas Umum
• Revitalisasi pusat kota
• Prasarana pelayanan umum/public

utilities
• Kesehatan
• Lain-lain
• Site visit ke PPP Project ( apabila di daerah

tersebut tersedia )
• Latihan:  (Teknik dan Metode)
• Intro penyusunan FS, proses pengadaan,

negosiasi kontrak, dispute resolution, con
tract compliance

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI KEMITRAAN
PEMERINTAH-SWASTA/PPP-LOCAL MODEL/LEVEL 1

DIKLAT NON GELAR



Tujuan Kurikulum/Mata Kuliah

PUSBINDIKLATREN - BAPPENAS68

Meningkatkan kemampuan staf senior peren canaan
dalam merancang, mengelola, dan membiayai
pembangunan melalui kemitraan pemerintah-
swasta
( public private partnerships )

1. Jangka Waktu:10 hari dalam 2 tahap
• Tahap 1: 5 hari di perguruan tinggi dalam

negeri yang ditunjuk Pusbindiklatren ( dalam
bahasa Indonesia).

• Tahap 2: 5 hari di  luar negeri yang ditetapkan
Pusbindiklatren ( dalam bahasa inggris ).

2. Syarat:
• PNS yang bekerja di institusi /unit kerja

Perencanaan  (staf senior s/d eselon III )
• Diusulkan oleh pejabat kepegawaian minimal

eselon II
• Umur setinggi-tingginya 50 tahun, berijazah

S1, masa kerja PNS minimal 2 tahun
• Menguasai bahasa Inggris yang memadai
• Memenuhi ketentuan lain sesuai dengan “Buku

Panduan Penyelenggaraan Diklat Perencanaan
dan  Pelaksanaan JFP”

• Lulus seleksi Pusbindiklatren Bappenas
3. Alamat/Lokasi Diklat

Perguruan tinggi dalam negeri  yang
ditetapkan Pusbindiklatren dan di luar negeri.

4. Jadwal Diklat :
• Pendaftaran: Sampai 1 bulan sebelum

pelaksanaan diklat
• Seleksi:  3 minggu sebelum pelaksanaan

diklat
•      Pelaksanaan : Tentatif

5. Pengaturan Pembiayaan
Biaya yang ditanggung Pusbindiklatren
(sesuai dengan HSU 2006)
• Biaya pelatihan (tuition fee);di Indonesia dan

Luar negeri
• Transpor untuk melakukan kunjungan

lapangan
• Penginapan dan makan serta transport lokal

selama diklat di dalam negeri;
• Perjalanan (1x) dari perguruan tinggi lokasi

diklat ke Jakarta ( menjelang berangkat ke
luar negeri)

• Tuition fee selama diklat di luar negeri
• Transport kunjungan lapangan
Biaya yang ditanggung instansi pengirim:
• Perjalanan p.p dari Jakarta ke kota lokasi diklat

di luar negeri, perjalanan pulang dari Jakarta
ke kota asal peserta, uang saku, fiskal/visa/
airport tax

• Biaya lain di luar biaya yang dikeluarkan
Pusbindiklatren

• Biaya penginapan & makan serta transpor
lokal selama diklat di Luar negeri.

Dalam Negeri:
• Review Bahan Ajar Level 1
• PPP Project Appraisal
• PPP Project Implementantion Monitoring &

Evaluation
• Proses Penyusunan, pengadaan, dan

negosiasi kontrak PPP
• Case Study: Penyusunan Pre- Feasibility Study

dan Feasibility Study proyek PPP di sektor
pilihan:
• Pendidikan
• Transportasi
• Fasilitas Umum
• Revitalisasi Perencanaan Kota
• Public Utilities
• Kesehatan
• Lain-lain

Luar Negeri:
• Lessons Learned
• Revised Case Studies
• Site Visits to PPP Projects

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI KEMITRAAN
PEMERINTAH-SWASTA/PPP-LINKAGE MODEL/LEVEL 2
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Dalam Negeri:
• Review Bahan Ajar Level 1 & 2
• Kebijakan dan Strategi PPP
• Public Awareness & Consensus Buliding on

PPP Project
• Public service delivery for the Poor through

PPP
• Risk Management & Dispute Resolution in

PPP Projects
• Penyusunan action plan untuk pelaksanaan

proyek PPP di daerah masing-masing

Luar Negeri:
• Lessons Learned
• Revised Action plan
• Site Visits to PPP Projects

Di Daerah:
• Technical Assistance bahan Workshop
• Pelaksanaan Workshop di pilihan daerah

peserta

Meningkatkan kemampuan eksekutif
perencanaan/pembuat keputusan dalam
merancang, mengelola, dan membiayai
pembangunan melalui kemitraan pemerintah-
swasta (public-private partnerships)

1. Jangka Waktu:
8 hari dalam 2 tahap

• Tahap 1: 3 hari di perguruan tinggi yang ditunjuk
Pusbindiklatren ( dalam bahasa Indonesia).

• Tahap 2: 5 hari di kota luar negeri yang
ditetapkan Pusbindiklatren ( dalam bahasa
Inggris).

2. Syarat
• PNS yang bekerja di institusi /unit kerja

Perencanaan  (eselon III - II)
• Disetujui atasan dan diusulkan oleh pejabat

kepegawaian minimal eselon II
• Umur setinggi-tingginya 50 tahun, berijazah S1,

masa kerja PNS minimal 2 tahun
• Menguasai bahasa Inggris yang memadai
• Memenuhi ketentuan lain sesuai dengan “Buku

Panduan Penyelenggaraan Diklat
Perencanaan dan  Pelaksanaan JFP”

• Lulus seleksi Pusbindiklatren Bappenas
3. Alamat/Lokasi Diklat

Perguruan tinggi di dalam negeri yang ditunjuk
Pusbindiklatren dan di luar negeri.

4. Jadwal Diklat
• Pendaftaran: Sampai 1 bulan sebelum

pelaksanaan diklat
••••• Seleksi:  3 minggu sebelum pelaksanaan diklat
•     Pelaksanaan : Tentatif
5. Pengaturan Pembiayaan
Biaya yang ditanggung Pusbindiklatren
(sesuai dengan HSU 2006):
• Biaya pelatihan (tuition fee);di Indonesia dan

Luar negeri
••••• Transpor untuk melakukan kunjungan lapangan
• Penginapan dan makan serta transpor lokal

selama diklat di dalam negeri.
• Perjalanan (1x) dari perguruan tinggi lokasi diklat

ke Jakarta ( menjelang berangkat ke luar negeri)
••••• Transport kunjungan lapangan
Biaya yang ditanggung instansi pengirim
••••• Perjalanan p.p dari Jakarta ke kota lokasi diklat

di luar negeri, perjalanan pulang dari Jakarta
ke kota asal peserta, uang saku, fiskal/visa/
airport tax

••••• Biaya lain di luar biaya yang dikeluarkan
Pusbindiklatren

••••• Biaya penginapan & makan serta transpor lokal
selama diklat di Luar negeri.

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI KEMITRAAN
PEMERINTAH-SWASTA/PPP-LINKAGE MODEL/LEVEL3
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