
Tujuan Kurikulum/Mata Kuliah

PUSBINDIKLATREN - BAPPENAS70

a. menyediakan sarana bagi para perencana
untuk menyelenggarakan suatu kegiatan
perencanaan berdasarkan kepada kesepa
katan kerjasama antara instansi pemerintah
pusat dan daerah;

b. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan
serta wawasan perencana dalam melakukan
tugas-tugas perencanaan, baik secara indivi
dual maupun institusional;

c. mendukung upaya instansi pemerintah
(daerah dan pusat) untuk meningkatkan
kompetensi para perencananya dalam
melakukan tugas pekerjaan perencanaan.

1. Jangka Waktu
3 (tiga) bulan

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

Perencanaan pemerintah daerah
• Diusulkan pejabat kepegawaian min eselon I
• Umur setinggi-tingginya 45 tahun, berijazah S1,

masa kerja PNS minimal 4 tahun
• Disetujui atasan dan diusulkan pejabat

kepegawaian minimal eselon II
• Memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam

“Buku Panduan Penyelenggaraan Diklat
Perencanaan dan Pelaksanaan JFP”

• Lulus seleksi Pusbindiklatren

3 Alamat/Lokasi Magang:
Bappenas Jakarta

4. Jadwal Magang
• Pendaftaran : Sep 2006 - Mei 2007
• Seleksi : Juni 2007
•      Pelaksanaan : Tentatif

5. Pengaturan Pembiayaan:
Biaya yang ditanggung Pusbindiklatren
(sesuai HSU 2006):
• Tunjangan akomodasi dan makan  maksimal 3

(tiga) bulan
• Biaya alat tulis kantor
• Transpor Lokal
Biaya yang ditanggung instansi pengirim:
• Transportasi awal (kedatangan) dan akhir

(kepulangan) dari dan ke instansi asal-Jakarta
• Uang Saku

••••• Peserta akan ditempatkan di Unit Kerja
Eselon II Bappenas, sesuai dengan
minat dan bidang kerja peserta.

••••• Peserta Magang akan diberi tugas-
tugas perencanaan sebagaimana staf
Bappenas lainnya

••••• Pejabat Bappenas yang ditunjuk dari
masing-masing unit kerja eselon II akan
menjadi
supervisor selama peserta magang.

••••• Pusbindiklatren akan bertugas mem
fasilitasi mengkoordinasikan, meman
tau dan meng- evaluasi peserta ma
gang.

••••• Peserta magang yang memenuhi
syarat akan memperoleh sertifikat
yang setara dengan diklat non-gelar.

FORMAT PROPOSAL
KEGIATAN MAGANG/ JOINT RESEARCH

Tujuan :........................................
Waktu Magang :........................................
Tempat Magang :........................................

Tujuan & Sasaran :
••••• Meningkatkan wawasan
••••• Mencari perbandingan pengalaman

Rencana kegiatan:
1. Observasi kegiatan
2. Praktek kerja
3. Membuat laporan
Jadwal kegiatan:
Rencana lama magang adalah dari tangga/bulan/
tahun s/d tanggal/bulan/tahun

Rencana kegiatan :
A. Minggu I - II

1. ( observasi )
2.

B. Minggu III - )
1. ( Praktek )
2.

C. 1. Membuat Laporan dan Presentasi

Catatan

             Jakarta, Januari 2007

( ........................... )
NIP..........................

MAGANG/JOINT RESEARCH

DIKLAT NON GELAR


