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Sehubungan dengan program peningkatan kapasitas perencana pemerintah pusaU 
provinsi/kabupaten/kota, dengan ini kami menyampaikan penawaran program untuk menghadiri dalam 
seminar/workshop/konferensi internasional di Jepang tahun 2017. Peserta diharuskan sudah 
mendapat surat penerimaan sebagai pembicara dari salah satu penyelenggara forum ilmiah 
internasional di Jepang, dengan topik antar lain: Economic Development, Development Studies, 
Economics, Public Administration, Public Policy, Urban and Regional Planning, Infrastructure 
Transportation Management, Environmental, Natural Resource Management, International 
Trade/Finance, atau International Development/Studies. 

Tujuan program ini: 1) mempresentasikan hasil penelitian, 2) mempublikasikan hasil 
penelitian, 3) mempromosikan hasil penelitian sebagai gagasan untuk dapat dikembangkan menjadi 
kebijakan. 

Persyaratan peserta adalah: a) PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun, b) pada 
saat ini bekerja pada unit kerja perencanaan di pusat dan daerah, diutamakan pejabat fungsional 
perencana, c) pendidikan minimal S1, d) umur setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum pensiun, e) 
memiliki karya tulis (abstract, extended abstract, dan/atau full paper) yang telah diterima oleh panitia 
penyelenggara di Jepang, f) memiliki skor TOEFL minimal 500 (kecuali bagi calon peserta lulusan 
S2/S3 luar negeri tanpa syarat TOEFL), dan g) diusulkan oleh Kepala unit kerja minimal oleh eselon II. 

Peserta yang terpilih dan telah menyelesaikan program ini, menyampaikan laporan tertulis 
keikutsertaan seminar/workshop/konferensi kepada Kepala Pusbindiklatren Bappenas. 

Informasi detail mengenai ketentuan, persyaratan dan mekanisme disampaikan terlampir. 
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Pusbindiklatren di nomor telepon (021) 
31928280, email: Dusbindiklatren@bappenas.qo.id. atau pada laman 
http://www.pusbindiklatren.bappenas.qo.id. Surat usulan, formulir dan dokumen pendukung 
disampaikan langsung kepada Kepala Pusbindiklatren Bappenas, dengan alamat JI. Proklamasi No. 
70, Jakarta Pusat 10320, paling lambat tanggal 19 Mei 2017. 

Tembusan: 

2. 

http:http://www.pusbindiklatren.bappenas.qo.id
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Lampiran I 

KETENTUAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME 

PROGRAM FORUM ILMIAH INTERNASIONAL 01 JEPANG 


PROFESSIONAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT PHASE IV 

I. 	 Persyaratan Calon Peserta 

1. 	 Pegawai negeri sipil (PNS) , dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) 
tahun terhitung sejak tanggal menjadi PNS. Diutamakan bagi pejabat fungsional 
perencana semua jenjang ; 

2. 	 Pada saat ini bekerja pada instansilunit kerja perencanaan pad a pemerintah 
pusat atau pemerintah daerah; 

3. 	 Berpendidikan serendah-rendahnya S-1 dengan umur setinggi-tingginya 2 (dua) 
tahun sebelum pensiun pada saat pencalonan; 

4. 	 Memiliki skor TOEFL Institutional sekurang-kurangnya 500 (ditunjukkan dengan 
fotokopi skor ITP TOEFL yang masih berlaku/sekurang-kurangnya 2 tahun, 
kecuali bagi calon peserta lufusan S2/S3 fuar negeri tanpa syarat TOEFL; 

5. 	 Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran seperti terlampir, dan melampirkan 
Curriculum Vitae (CV) dalam bahasa Inggris; 

6. 	 Diusulkan oleh pimpinan minimal pejabat eselon II dan dukungan pendanaan 
berupa cost sharing dengan mengisi formulir kesediaan cost sharing terlampir; 

7. 	 Memiliki paspor biru yang masih berlaku sekurang-kurangnya 7 bulan sebelum 
keberangkatan. 

II. 	 Mekanisme Pelaksanaan 

1. 	 Peserta diusulkan oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang minimal pejabat 
eselon II; 

2. 	 Peserta sudah diterima untuk mempresentasikan karya ilmiah di salah satu 
penyelenggara forum ilmiah internasional di Jepang. Dibuktikan dengan surat 
penerimaan dari penyelenggara di Jepang, yang mencantumkan dengan jelas 
topik forum ilmiah, tanggal awal dan akhir program serta total biayalprogram fee . 

3. 	 Peserta harus menyampaikan laporan penyelesaian menghadiri forum ilmiah 
internasional kepada Kepala Pusbindiklatren. Struktur Laporan berisi: Latar 
belakang, Tujuan, Sasaran, Output yang akan dicapai, IsilUraian Kegiatan 
selama mengikuti forum ilmiah, Manfaat yang diperoleh selama menghadiri forum 
ilmiah, Saran/Masukan, Kesimpulan, Lampiran: CV peserta, sertifikat 
keikutsertaan, dan karya tulis (abstract, extended abstract, dan/atau full paper). 

III. 	 Ruang Lingkup 
Peserta adalah sebagai pembicara dalam seminar/workshop/konferensi/forum ilmiah 
internasional tahun 2017 yang diselenggarakan di Jepang 

IV. 	 Jadwal Pelaksanaan 
Durasi menghadiri program forum ilmiah internasional adalah selama 5 (lima) hari di 
Jepang termasuk waktu keberangkatan dan kembali dari Jepang. Pendaftaran paling 
lambat diterima pad a tanggal 19 Mei 2017. 

V. 	 Proses Seleksi 
1. 	 Pusbindiklatren menyampaikan surat tawaran program menghadiri forum ilmiah 

internasional kepada instansi ; 



2. 	 Instansi pengirim menyampaikan surat usulan peserta kepada Pusbindiklatren ; 

3. 	 Pusbindiklatren melakukan seleksi administrasi bagi ca lon peserta; 

4. 	 Pusbindiklatren melakukan seleksi usulan calon peserta untuk menghadiri forum 
ilmiah internasional. 

5. 	 Pusbindiklatren menyampaikan pemberitahuan tentang kelulusan/ketidaklulusan 
secara administrasi kepada instansi peserta, serta proses tindak lanjut; 

6. 	 Pusbindiklatren menyiapkan nota persetujuan; 

7. 	 Pusbindiklatren menyampaikan berkas-berkas kelengkapan dari peserta yang 
sudah lulus seleksi administrasi kepada penyelenggara forum ilmiah di Jepang, 
dengan bantuan Trippcon Internasional, untuk proses administrasi menghadiri 
forum ilmiah di Jepang; Trippcon Internasional membantu persia pan 
keberangkatan peserta; 

8. 	 Peserta mengikuti kegiatan program forum ilmiah di Jepang; 

9. 	 Setelah menghadiri forum ilmiah di Jepang, peserta menyampaikan laporan 
kepada Kepala Pusbindiklatren melalui Trippcon Internasional. 

VI. Pengurusan Paspor 

1. 	 Peserta ASN diwajibkan menggunakan paspor biru. Pengurusan Paspor dan 
surat Sekretariat Negara menjadi tanggung jawab calon peserta masing-masing. 

2. 	 Surat izin Kementerian Sekretariat Negara adalah dokumen wajib yang harus 
dimiliki oleh setiap peserta, surat ini diperlukan untuk pencairan anggaran atas 
nama peserta. 

3. 	 Hal-hal yang harus diperhatikan adalah: 
• 	 Untuk perencanaan pemesanan tiket, nama lengkap peserta yang diusulkan 

harus sesuai dengan nama yang tertera di paspor masing-masing. 

• 	 Fotokopi paspor disampaikan ke Pusbindiklatren dan Trippcon Internasional 
paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal keberangkatan ke Jepang. 

VII. Pembiayaan 
1. 	 Pembiayaan program ini pad a dasarnya dilakukan dengan sistem cost sharing, 

yaitu dibiayai oleh instansi asal pengirim dan Bappenas, yang dinyatakan dengan 
surat pernyataan bersedia menanggung sebagian biaya program (cost-sharing) 
yang ditandatangani pejabat pembina kepegawaian sebagaimana terlampir; 

2. 	 Biaya yang ditanggung oleh Bappenas meliputi : tiket ,Jakarta-Jepang PP, living 
allowance (termasuk biaya hotel dan transpor lokal selama di Jepang), asuransi , 
dan program fee; 

3. 	 Biaya yang harus ditanggung instansi peserta meliputi: transpor lokal (Iokasi 
Instansi peserta-Jakarta PP) dan biaya paspor. 



Lampiran II 
PUSBINOIKLATREN BAPPENAS 


FORMULIR PENOAFTARAN CALON PESERTA PROGRAM 

SEMINARIWORKSHOP/KONFERENSI/FORUM ILMIAH INTERNASIONAL 01 ,JEPANG 


1. 	 Nama (sesuai ijazah terakhir) : .... .. .... .. ..... . ... ... .... ..... .. ......... .... ..... NIP: 


2. 	 Tempatltanggal lahir : ...... .... .. ........ ... ... .... ....... ... .. ..... Jenis Kelamin (LIP) .. . . 


3. 	 Alamat rumah 

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

Telpon/FaxlHP ( ..... .... ....... ... ) ...... ................ .... .. ...... ... . .............. . ... ...... .. ... .. . 

4. 	 e-mail address 

5. 	 Nama instansi asal 

6. 	 Nama Unit Kerja 

7. 	 Alamat Unit Kerja 

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


Telpon/FaxlHP ( ... ........... ) ......... ...... .... . .... ... .. .. ...................... .. .. ... ........... .. . . 


8. 	 Jabatan sekarang : ... ... .... ...... .. .... .. ........ .. .. .. Gol : ........... .. ..... ........ .. . 


9. 	 TMT PNS 100%, padaGol. I lila : .... ...... ...1. ..... .... ..1... .. Masa kerja: .. . ... .. ..... .... .. .... . 


10. PendidikanTerakhir : S 1 I S2 I S3 PT : .. ... . ... ... ..... .............. ..... ... ............... . 


Fakultas (S1/S2/S3) : ..... ... ..... ...... ... ........ ........ ... Jurusan: ............ .. . ..... ....... . 

Lulus tahun (S1/S2/S3) 

10. 	 Apakah sedang mengikutildalam proses pelamaran program diklat gelar 
Pusbindiklatren? 
Ya I Tidak 

12. Pili han diklat yang akan diikuti : 	Menghadiri Forum IImiah di Jepang 

Ket: No. 12 wajib melampirkan fotokopi karya ilmiah sesuai dengan topik pilihannya 

13. 	 Uraikan secara sing kat tug as pekerjaan Saudara sehari-hari saat ini : 

Oengan ini kami menyatakan bahwa, informasi di atas adalah yang sebenarnya. Jika 
dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar, maka kami bersedia menerima 
segala sanksi yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren . 

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


Menyetujui , 

Pejabat Eselon II :.......... .... ...... . Yang bersangkutan, 


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




Lampiran III 
Format Surat Kesediaan Cost Sharing 

KOP SURAT INSTANSI 

(tern patltgl/bln/thn) 

l\Jomor .... .......... .. . . Kepada Yth. 

Lampiran : .. .. .. (berkas) Sdr. Kepala Pusbindiklatren 
Perihal : Kesediaan Cost Sharing Program di 

Forum ilmiah Internasional di Jepang Jakarta 
a.n. 1. Sdr. X 

2. Sdr. Y 

Sehubungan dengan surat Kapusbindiklatren Bappenas Nomor: ... 
tanggal ... .. , tentang pencalonan peserta Program Forum IImiah di Jepang 
yang dikelola oleh Pusbindiklatren-Bappenas, bersama ini kami mengusulkan 
keikutsertaan Sdr. X &Y, dengan pengaturan biaya sebagai berikut: 

NO 
NAMA 

PESERTA 

BIAYAWAJIB BIAYA SUKARELA 
Jenis 

Pengeluaran 
Jumlah 
(Rp.) 

Jenis 
Pengeluaran 

Jumlah 
(Rp.) 

1. X - Tiket tempat 
asal-Jakarta 
PP 

- SPPD 5 hari 
- Paspor dan 

lain-lain 
Uang_ Saku 

2. Y 

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapk.an terima kasih . 

..... . .... .... .. .. , ... ... , .. 20.. . 

(Jabatan) 

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

Tembusan Yth .: 
1 . .. .... .. ...... . . 

Catatan : 

Biaya Wajib: adalah porsi pendanaan yang menjadi kewajiban instansi asal berupa: 

tiket kedatangan/kepulangan dari instansi asal - ke Jakarta PP, tranport lokal selama 

di Jakarta, paspor pengurusan Sekretariat Negara, tes kesehatan. 


Sukarela : adalah porsi pendanaan yang secara sukarelcl akan ditanggung oleh 

instansi asal seperti uang saku d/!. 


http:diucapk.an

