PANDUAN MANUAL TRANSPAR MANAJEMEN PA
(Participating Agency SPIRIT)

Setiap petugas PA dari masing‐masing instansi yang berpartisipasi dalam program beasiswa SPIRIT
ini memiliki akses dan kewajiban dalam melaksanakan proses SPIRIT lewat modul‐modul di
Transpar http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/spirit/pa
Penjelasan akan dibagi 2 kelompok, kewajiban PA dalam partisipasi penyelenggaraan
program Gelar dan Non Gelar.
Program Gelar / Degree SPIRIT
1) Tahap seleksi administrasi
2) Tahap seleksi wawancara
3) Tahap verifikasi usulan program studi baru (yang belum ada di Transpar)
4) Tahap verifikasi pilihan alternatif program studi (berdasarkan prodi yang sudah ada di Transpar)
5) Menjawab pertanyaan peserta SPIRIT
6) Melakukan monitoring berkala dari proses studi degree karyasiswa
Program Non Gelar / Non Degree SPIRIT
7) Tahap seleksi administrasi internal
8) Tahap pendataan intake peserta non degree
9) Tahap penempatan diklat bagi peserta non degree
10) Menjawab pertanyaan peserta SPIRIT
11) Melakukan monitoring dari hasil training non degree karyasiswa
Setiap instansi / PA telah disediakan username dan passwordnya masing‐masing, bila ada
kendala dalam menggunakan username tersebut silahkan hubungi Admin Transpar – David
Stefanus (davidstevanus@yahoo.com)

Detail Penjelasan penggunaan modul
Program Gelar / Degree SPIRIT
1) Tahap seleksi administrasi
http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/spirit/pa/3_pa_selection_alt.php

a) Pilih tahun intake yang akan diseleksi. Sebagai informasi, tahun intake adalah tahun
dimulainya studi karyasiswa. Anda bisa menampilkan semua (pilih ‐ All – ) nama peserta atau
satu per satu. Nama yang muncul adalah nama yang sudah melakukan pendataan intake di
Transpar. Apabila ada nama yang belum muncul sementara di daftar usulan internal Anda
tidak ada, segera ingatkan si peserta untuk melakukan pendataan intake lewat Transpar
(http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/spirit/peserta/a3_1_appl_docs_scores_alt.php) dan
pastikan nama tersebut sudah muncul di daftar seleksi Transpar. Setelah Anda memilih ( satu
nama atau semua nama), maka akan tampil data berikut:

b) Silahkan klik pada nama peserta untuk memulai tahap seleksi administrasi

c) Dalam tahap ini, yang perlu dilakukan adalah memverifikasi informasi persyaratan
administrasi (usia, unit kerja, tanggal pengangkatan, masa kerja/dinas, IPK, ijazah, dll sesuai
persyaratan yang diajukan PIU). Sementara nilai test pribadi diverifikasi oleh pihak PIU /
pusbin bappenas.
d) Silahkan mengupdate Seleksi Administrasi, dimana bila Anda memutuskan Tidak lolos
seleksi, maka Anda juga wajib mengupdate Seleksi Interview menjadi Tidak lolos serta
mengisi penjelasan PA alasan si peserta tidak lolos dalam seleksi administrasi ini. Kemudian

klik Update dan email pemberitahuan akan langsung terkirim ke email peserta bahwa
status seleksinya telah terupdate. Mereka bisa langsung melihat statusnya di menu
pencarian data.
Untuk penggunaan modul Transpar tahap seleksi test TPA dan TOEFL akan ditangani oleh
pihak PIU / Pusbin Bappenas
2) Tahap seleksi wawancara
a) Setelah menghasilkan nilai final wawancara , wajib diupdate kembali lewat modul yang
sama, dan isi pada kolom Nilai wawancara.
b) Apabila ada catatan wawancara yang ingin dimasukkan sebagai informasi tambahan bisa
Anda cantumkan
c) Apabila dari hasil pertimbangan wawancara ada skema rangking, bisa diinputkan juga
termasuk skala prioritasnya
d) Setelah selesai menginput, klik tombol Update dan email pemberitahuan akan langsung
terkirim ke email peserta bahwa status seleksinya telah terupdate.
Setelah lolos dari tahap wawancara dan peserta diputuskan menjadi penerima beasiswa SPIRIT,
maka mereka sudah bisa membuat alternatif pilihan studi nya yang ada di Transpar, tapi apabila
pilihan
studi yang mereka inginkan belum ada di Transpar, maka mereka bisa mengusulkan program studi
baru. Dan menjadi kewajiban masing‐masing petugas PA / kepegawaian / pusdiklat dan PIU untuk
memverifikasinya. PA memverifikasi apakah sesuai HCDP, sementara PIU memverifikasi kredibilitas
Universitas
3) Tahap verifikasi usulan program studi baru (yang belum ada di Transpar)
http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/spirit/pa/pa_approval_appl_plac
ement.php

a) Perhatikan tahun program studi dimana sama dengan tahun intake dan kolom verifikasi PA
yang masih kosong.
b) Klik pada nama Universitasnya untuk mulai memverifikasinya

c) Detil informasi ini adalah hasil input dari masing‐masing peserta, jadi beberapa field bisa saja
kosong atau perlu diverifikasi dahulu, seperti relevansi nama program studi dengan HCDP,
link website yang valid dan mengacu pada universitas dan program studi yang diusulkan.
d) Apabila hasil verifikasi adalah Tidak disetujui / Declined , maka kotak Status Aktif bisa Anda
klik sehingga menjadi kosong tanpa tanda centang,
e) Alasan wajib diisi , apapun hasil verifikasinya ( Approved maupun Declined )
f) Setelah Anda klik Update, email pemberitahuan akan langsung terkirim ke email peserta
bahwa status usulannya telah diverifikasi.

4) Tahap verifikasi pilihan alternatif program studi (berdasarkan pro‐di yang sudah ada di Transpar)
http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/spirit/pa/pa_approval_appl_placement.php
Peserta yang telah mendapatkan persetujuan usulan program studi sebelumnya
bisa melanjutkan membuat alternatif program studi.
b) Peserta yang telah menemukan pilihan program studinya dalam Transpar juga bias
melanjutkan membuat alternatif program studi.
c) Pihak PA dan PIU kembali akan memverifikasinya

d) Alasan wajib diisi , apapun hasil verifikasinya ( Approved maupun Declined )

e) Setelah Anda klik Update, email pemberitahuan akan langsung terkirim ke email
peserta bahwa status usulannya telah diverifikasi.
f) Apabila hasil verifikasi dari PA dan PIU adalah Disetujui / Approved, barulah peserta
dipersilahkan mendaftar ke Universitasnya dan mengikuti tes saringan masuknya. Dan bila
peserta diterima di Universitas tersebut, mereka diwajibkan mengupload acceptance
letternya ke Transpar.
g) Setelah terupload, pihak PIU yang akan melakukan pendataan penempatan Universitasnya
di Transpar sehingga peserta dapat mengakses modul monitoring yaitu modul
melaporkan progres studinya, termasuk mencantumkan transkrip nilai setiap semester
secara akumulatif.

5) Melakukan monitoring berkala dari proses studi degree karyasiswa
http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/spirit/pa/5_pa_study_monitoring.php

a) Petugas PA dan PIU dapat melihat proses dan hasil studi setiap karyasiswa degree
maupun non degree
b) Klik pada View details untuk melihat / mendownload hasil laporan masing‐masing
karyasiswa

Detil Penjelasan penggunaan modul
Program Non Gelar / Non Degree SPIRIT
1) Tahap seleksi administrasi internal
a) Untuk non gelar / non degree, seleksi administrasi dilakukan secara internal di masing‐masing
instansi. Apabila daftar usulan nama peserta diklat non degree sudah final dengan asumsi
peserta tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi maka petugas PA melakukan
pendataan intake untuk peserta.
2) Tahap pendataan intake peserta non degree
http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/spirit/pa/6.2_pa_input_appl_nd_intake.php

a) Klik pada Tab bagian Pendataan Intake
b) Pastikan Nama Peserta tercantum di daftar pilihan, apabila tidak ada segera informasikan
ke peserta tersebut untuk segera melakukan pendaftaran online di Transpar :
i) Registrasi username dan NIP
http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/spirit/peserta/registrasi.php
ii) Data pribadi
http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/spirit/peserta/a2_appl_personal_
data.php
c) Memilih tahun intake diklat (tahun intake = tahun dilakukan diklatnya)
d) Mengisikan nilai dan tanggal test toefl pribadi apabila ada dan diperlukan sebagai
persyaratan e) Dengan asumsi nama peserta sudah ada di daftar usulan, maka status lolos

administrasi sudah
diset secara otomatis lolos seleksi
f) Sementara untuk status lolos toefl bisa dipilih: Lolos seleksi, Tidak lolos, atau Diklat tidak
memerlukan Toefl

g) Apabila setelah Anda mengklik Submit dan mendapatkan pesan seperti ini:

berarti data intake peserta sudah ada di Transpar, sehingga Anda tinggal melanjutkan
ke pendataan berikutnya yaitu Penempatan Diklat

3) Tahap penempatan diklat bagi peserta non degree

a) Seperti di modul sebelumnya, perhatikan pendataan tahun intake, nama peserta dan
program diklat yang sudah dirancang untuk peserta.

b) Apabila nama program diklat belum terdaftar di Transpar, silahkan hubungi pihak PIU Pusbin
Bappenas
4) Menjawab pertanyaan peserta SPIRIT
a) Penjelasan untuk tahap ini sama persis dengan yang tahap menjawab pertanyaan di bagian
Degree pada point nomor 5
5) Melakukan monitoring dari hasil training non degree karyasiswa
a) Penjelasan untuk tahap ini sama persis dengan yang tahap Monitoring di bagian Degree pada point nomor 6

