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Hal Pendaftaran Pelatihan City Planning Tahun 2018 

Yth. 
1. 	Sekretaris Daerah ProvinsilKabupaten/Kota 
2. Kepala 8appeda/8KD/SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota 

Seluruh Indonesia 
di Tempat 

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan pelatihan Non-Gelar Tahun 2018 
dengan topik City Planning bersama ini kami sampaikan pembukaan pendaftaran dengan 
informasi sebagai berikut : 

1. 	 Pelatihan akan dilaksanakan selama 10 hari efektif, dalam kurun waktu tentatif antara bulan 
September-November 2018 (kepastian jadwal pelaksanaan dan institusi pelaksana diklat 
akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren). 

2. 	Persyaratan calon peserta adalah : 
a. 	 Pendidikan minimal S1; 
b. 	Masa kerja minimal 1 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai (ASN) , 

minimal golongan IIl/a-pangkat Penata Muda; 
c. 	Umur maksimal 2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun; 
d. Fungsional Perencana atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani perencanaan 

dari Provinsi/Kabupaten/Kota (8appeda, Dinas); 
e. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon 

II atasan langsungnya dengan menginformasikan pada pejabat Pembina kepegawaian; 
f. 	Pengusulan calon peserta diklat mohon dapat mempertimbangkan komposisi gender; 
g. 	Pendaftaran melalui online di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar; 

3. 	 Peserta berkelompok minimal 2 dan maksimal 5 orang per daerah, termasuk 1 orang dari 
8appeda sebagai team leader). 

4. Peserta yang akan dipanggil adalah peserta yang telah memenuhi persyaratan dan melalui 
mekanisme first come first serve; 

5. 	 Materi pelatihan dan informasi detail lainnya dijelaskan pad a Panduan Pendidikan dan 
Pelatihan (Diklat) Non-Gelar terlampir. 

www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar
http:www.pusbindiklatren.bappenas.go.id


Apabila pelatihan tersebut di atas yang kami tawarkan ini sesuai dengan kebutuhan 
pengembangan kapasitas instansi Bapak/lbu, usulan peserta dapat disampaikan kepada kami 
paling lambat tanggal 10 Agustus 2018. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui staf 
kami Sdr. Wiwit Kuswidiati/Mulyani RachmiatilCh. Nunik Ispriyanti di nomor telepon (021) 
31928278; 31928280, dan 31928285. 

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/lbu kami mengucapkan terima kasih. 

Tembusan: 
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas (sebagai laporan); 
2. PPK PPN X Kementerian PPN/Bappenas. 



PUSBINDIKlATREN BAPPENAS 
FORMUllR CALON BEASISWA 

1. Nama ......................................................... NIP: 


2. Tempat/tanggallahir : .......... . ......... . ............................................. Jenis Kelamin ............. (L/ 


3. Alamat rumah 

Kab/Kota/prov ........................................................... Kode Pos .................................. . 


( ................... ) ................................................................. .. 


4. e-mail address 

5. Nama Instansi Asal 

6. Nama Unit Kerja 

7. Alamat Unit Kerja 

Kode Pos ................................... . 


Telpon/Fax/HP ( .............. ) ............................................................................. . 


8. : ....................... ............................... ......... .. ........ Gol: ........... .. ...... . 


9. lMT PNS 100%, padaGol. III/a: ............./ ........................ Masa 


10. PendidikanTerakhir :Sl/S2/S3 PT: ............................................................................................... .. 


Fakultas (Sl/S2/S3) : .............................................. J urusan: ............... . .......... .. 


Lulus tahun (Sl/S2/S3) : .............................................. IPK: ................................. skala: ............................ . 


II. mengikuti /dalam proses pelamaran program diklat Pusbindiklatren?: Ya/Tidak ........ . 

12. Pilihan diklat yang akan diikuti : City Planning 

13. Uraikan secara cinrrv"t- tugas pekerjaan Saudara sehari-hari saat ini: 

Dengan ini kami bahwa, informasi di atas adalah Jika 

dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar, maka kami 


sanksi yang oleh Pusbindiklatren. 


. .................................. tgl ............. 20 .......... . 


n : ........................................ .. 


............................................................) c............................................................) 




KOP INSTANSI 

(Surat Cost Sharing) 


Nomor: 	 (tempatltgl/bl/th) 
Lamp: 
Hal: Pembiayaan Diklat a.n. 

1. X 
2. 	 Sdr. Y 
3. Sdr. Z 

Yth. Sdr. Kepala Pusbindlklatren Bappenas 
Di Jakarta 

Sehubungan denan Kepala Pusbindiklatren nomor 101/2017, tentang 
ketentuan pembiayaan cost sharing untuk program diklat non gelar yang dikelola Pusbindiklatren 
Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr. X, Y Y, pengaturan 

berikut:: 

1 

(dalam 
rupiah) 

Komponen 
Valuntary 

(dalam 
rupiah) 

(total 
rupiah) 

2 Y 
3 Z 

perhatian dan kerja diucapkan kasih. 

dan stempel 
( ........................ ) 
NIP 

Tembusan: 
1. Gubernur/BupatiJWalikota; 
2. Penyelenggara Diklat; 
3. PPN X Kementerian PPN/Bappenas; 
4. diklat ybs. 

Catatan: 


Mandatory adalah pembiayaan yang menjadi =:..::.=="-' Instansi asal peserta berupa: 

a. 	 Dukungan pembiayaan yang harus disediakan meliputi: biaya 

perjalanan pulang Instansi - tempat diklat 
b. 	 Uang saku. 

Voluntary adalah komponen pembiayaan yang secara === ditanggung oleh Instansi asal 
peserta. 



KETENTUAN, PERSYARATAN DAN KURIKULUM 

DIKLAT NON-GELAR TAHUN 2018 


I. 	 Jadwal Pelaksanaan 


Diklat dilaksanakan 10 hari dalam kurun waktu tentatif 

bulan Maret-November 8 (kepastian jadwal pelaksanaan dan Institusi pelaksana 
dikat akan kami unggah pada laman di wwww.pusbindiklatren.bappenas.go.id). 

II. 	 Persyaratan Umum 

1. 	 Pendidikan minimal S1; 
Masa kerja minimal 1 tahun, terhitung tanggal diangkat menjadi 
(ASN), minimal golongan IlIIa-pangkat Penata Muda; 

3. 	 Umur maksimal 2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun; 
4. 	 Berkelompok dengan jumlah disesuaikan sektor-sektor yang menjadi 

prioritas pembangunan di daerah (minimal 2 dan maksimal 5 orang daerah, 
termasuk 1 dari Bappeda team leader); 

5. 	 Perencana atau Aparatur Negara (ASN) yang menangani perencanaan dari 
Provinsi/Kabupaten/Kota (Bappeda dan Dinas); 

6. 	 oleh Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat 
II atasan langsungnya; 

7. 	 Pengusulan calon diklat mohon dapat mempertimbangkan 
gender. 

III. 	 Proses Pelamaran 
Untuk memfasilitasi nrf"l'''''::'C: pelamaran calon peserta, bersama ini hal-hal menjadi 
acuan: 
1 BKD/Badiklat/Bappeda menyebarluaskan informasi penawaran diklat dari 

Pusbindiklatren dan meminta calon kepada seluruh 
SKPD dan Bappeda di daerahnya; 

2. 	 Calon Pendaftar Diklat Non-Gelar Tahun 2018, melakukan pendaftaran 
secara individual melalui laman www.pusbindiklatren.bappenas.go.id; 

3. 	 Surat pengusulan nama calon diklat dikirim dengan melampirkan formulir 
pendaftaran yang bertanda tangan dan dokumen-dokumen pendukungnya; 

4. 	 dan kelengkapannya disampaikan langsung melalui pos 
kepada Kepala Pusbindiklatren Bappenas, JI. Proklamasi No. 70, Jakarta 
1 

IV. 	 Pembiayaan Diklat Non-Gelar Tahun 2018 
pelatihan ini akan dilaksanakan dengan mekanisme cost 

sharing tipe III, nnclan berikut: 
1. 	 Dukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas meliputi: 

biaya pelatihan, pelatihan, penginapan dan transpor lokal (antar 
jemput dari penginapan ke tempat diklat); 

2. 	 Dukungan pembiayaan harus oleh Instansi adalah biaya 
perjalanan pulang pergi Instansi asal ke tempat diklat (PP) dan uang 

http:www.pusbindiklatren.bappenas.go.id
http:wwww.pusbindiklatren.bappenas.go.id


V. Kehadiran i-Io.:>o ..r.:a 

Untuk satu sesi == dua jam pelajaran 
kehadiran peserta dalam diklat in! adalah 
peserta tidak mendapatkan sertifikat. 

dan 
minimal 

jam pel == menit. Tingkat 
90%, apabila kurang dari 90% 

VI. Metode Pelatihan 
dengan tujuan yang dicapai program diklat ini, maka metode diklat yang 

akan digunakan proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran untuk 
orang dengan perbandingan 30% teori dan 70% praktek yang dari: 
penyajian makalah; diskusi kelas; diskusi kelompok; dan praktek kerja dan presentasi. 

VII. Metode Evaluasi 
Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan disampaikan 
kepada Pusbindiklatren-Bappenas selambat-Iambatnya satu minggu 
pelatihan. mencakup: evaluasi terhadap kinerja pengajar, evaluasi terhadap 

pelaksanaan diklat, dan terhadap dan kualitas materi 
pelatihan. 



KURIKULUM PELATIHAN SUBTANTIF CITY PLANNING 2018 (Tentatif) 

No. Topik 
Sesi 

Jumlah Sesi Jenis
T SK DPL 

1 Pembukaan: Overview dan Ice 1 1 teori 

Proses Perencanaan Regulasi 
2 Perencanaan Kota dan Identifikasi 2 2 teori 

Permasalahan Kota. 

3 Konsep RDTR,RTBL 2 2 4 teori 

Kon permukiman, perumahan, sistem 
4 sirkulasi, transportasi, komunikasi dan utilitas 2 2 4 teori 

di 1_":;: 

• Penganggaran & pembiayaan pembangunan teori &studi 
5 perkotaan APBD,Non APBN dan 3 3 6 

kasus
BUMN Silvas!""' 

6 
Pengendalian Pemanfaatan di 

2 2 4 
teori &studi 

Perkotaan (Inovasi) kasus 

7 Manajemen Kawasan Kota 1 2 3 
teori &studi 

kasus 

I 8 Praktik : Studi 9 9 praktek 

9 Diskusi 2 2 praktek 

10 
Studi kasus penyusunan perencanaan kota 

4 4 studi kasus 
(5 kasus x 2 

11 Presentasi 2 2 

Studi kasus penyusunan rencana 

12 
pembiayaan pembangunan perkotaan ISUS 

4 4 studi kasus 
diambil berdasarkan kota masing2) (5 kasus 
x 2 sesi) 

13 Presentasi 2 2 

14 Penutupan dan Penyerahan Sertifikat 1 1 

13 19 16 48 

27% 40% 33% 100% 

T Teori 
SK Studi Kasus 
DPL Laporan 


