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PENGANTAR 

Pertama-tama kami menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah stw atas karunia-Nya 

sehingga buku Panduan Penggunaan Aplikasi WiFAST ini dapat diterbitkan. Buku Panduan ini 

adalah salah satu bagian penting dari produk kegiatan pengembagan Program WiFAST yang 

bertujuan untuk mengembangkan sistem pengelolaan dan aplikasi pengajar dalam Diklat 

Perencanaan yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren Bappenas. 

Seperti diketahui bahwa dalam pelaksanaannya dIklat-diklat Pusbindiklatren Bappenas 

dilakukan kerjasama dengan program studi di beberapa Universitas di seluruh Indonesia. 

Selama ini meskipun ada beberapa prodi yang melibatkan staf Bappenas namun secara umum 

tidak adanya alokasi khusus pengajar dari Bappenas untuk memberikan materi pada diklat-

diklat tersebut. Dalam proses pembelajaran, tidak saja diperlukan transfer of knowledge yang 

bersifat keilmuan, namun juga perlu adanya diseminasi dan internalisasi kebijakan yang bersifat 

update terkait isu-isu perencanaan pembangunan dari pejabat atau sfat Bappenas kepada 

perencana pusat dan daerah dalam diklat-diklat tersebut. 

Dengan kondisi tersebut maka dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan data para 

pengajar dan mekanisme penugasan tersebut telah dilakukan proses pengembangan database 

dan aplikasi pengajar yang dinamakan  WiFAST Diklatren. Buku Panduan ini merupakan 

dokumen informasi yang memberikan panduan, referensi dan petunjuk teknis kepada para 

pihak yang terlibat sehingga pelaksanaan pengelolaan dan penugasan pengajar dapat berjalan 

dengan baik. 

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas usaha-usaha 

dari semua pihak seperti Bidang-bidang di Pusbindiklatren, Prodi, Pengajar Bappenas, Pusdatin 

dan staf PPK serta tenaga ahli yang telah menyiapkan dan menyelesaikan  Panduan 

Penggunaan Aplikasi WiFAST Diklatren.  

Akhirnya, kami mohon maaf apabila dalam penyusunan dan penerbitan Panduan ini terdapat 
beberapa kekurangan. Kami atas nama Pusbindikaltren Bappenas akan menerima segala kritik, 
saran dan masukan yang bersifat membangun untuk  penyempurnaan Panduan ini. Semoga 
Panduan ini bermanfaat bagi semua pihak.  
 
 

Jakarta,      Agustus 2016 
 
Plt. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan 
Pelatihan Perencana 
 
 
 
Dr. Ir Yahya Rachmana Hidayat, M.Sc. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Dalam rangka meningkatkan kualitas Diklat Perencanaan yang dilaksanakan Pusbindiklatren 

Bappenas bekerjasama dengan Program Studi/Pusat/lembaga di Universitas, maka perlu melibatkan 

staf dan pejabat (struktural, JFP dan Widyasiwara) Bappenas sebagai narasumber, instruktur, 

fasilitator dan peran lainnya. Keterlibatan staf dan pejabat Bappenas ini tidak saja penting bagi 

peserta namun juga bermanfaat bagi Bappenas untuk menyampaikan kebijakan perencanaan 

pembangunan nasional kepada para peserta dan menjadi sarana komunikasi dan tukar pikiran antara 

perencana Bappenas dan perencana di KL/daerah. 

Setiap tahunnya Pusbindiklatren Bappenas melaksanakan kurang lebih 15 jenis Diklat Non-

Gelar dan 4 Diklat JFP yang mencapai 70 kelas atau angkatan dengan jumlah peserta mencapai 

1,500 orang peserta. Dengan mempertimbangkan bahwa Pusbindiklatren Bappenas telah memiliki 

perangkat  SIPENA (distance learning system), maka mulai tahun  2016, Pusbindilkatren Bappenas 

telah mengalokasikan topik/mata diklat yang akan diajarkan oleh staf dan pejabat di lingkungan 

Bappenas.  

Pusbindiklatren Bappenas telah mengalokasikan beberapa topik/mata diklat yang harus 

diajarkan oleh staf/pejabat dari Bappenas terutama pembelajaran yang menggunakan perangkat 

Distance learning system (SIPENA) yang sudah tersedia di Bappenas dan di 8 (delapan) Program 

Studi di Universitas dalam negeri. Untuk mengelola dan mengorganisasikan data dan mekanisme 

penugasan pengajar tersebut telah dikembangkan sistem dan aplikasi permintaan pengajar, 

pendaftaran dan updating biodata pengajar, penugasan dan pelaporan proses pembelajaran yang 

disebut WiFAST Diklatren.  

Untuk memudahkan pengelolaan dan penugasan para pengajar nantinya, maka perlu disusun 

panduan penggunaan untuk para pihak yang akan menggunakan aplikasi WiFAST ini. Buku Panduan 

Penggunaan Aplikasi Wifast ini diharapkan dapat menjadi panduan teknis bagi para admin di 

Pusbindiklatren, Prodi dan para Pengajar. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari Panduan ini adalah: 
 

a. Memberikan informasi kebijakan umum terkait aplikasi WiFAST sehingga memperlancar 
proses pengelolaan, permintaan dan penugasan  pengajar/pembukaan/penutupan Diklatren;  

b. Memberikan Panduan Teknis langkah-langkah penggunaan aplikasi WiFAST bagi para Prodi, 

pengajar dan Administrasi Pusbindiklatren. 

 

1.3 Ruang lingkup 

 

Ruang lingkup kegiatan ini adalah 

 
a. Membantu para pihak yang memerlukan informasi terkait kebijakan umum aplikasi WiFAST 

sehingga memperlancar proses pengelolaan, permintaan dan penugasan  pengajar/ 
pembukaan/penutupan diklat;  

b. Membantu para pihak dalam hal langkah-langkah teknis penggunaan aplikasi WiFAST bagi 

para prodi, pengajar dan administrasi Pusbindiklatren 
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BAB II  

TENTANG APLIKASI WiFAST 

 

2.1 Alur Proses Pengelolaan dan Penugasan Pengajar DIklatren 

Pada dasarnya proses inti dari program aplikasi WiFAST ini adalah proses yang dimulai dari 
pengelolaan pengajar, permintaan pengajaran/pembukaan/penutupan dari Prodi, penunjukan dan 
pelaksanaan pembelajaran serta pelaporan pembelajaran. Proses ini perlu menjadi perhatian semua 
pihak, karena sebuah aplikasi yang bersifat teknis adalah tool untuk mewujudkan proses inti dari 
sebuah kegiatan supaya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 
 
Secara umum pada dasarnya ada 4 (empat) stakeholder utama terkait aplikasi WiFAST, yaitu: (1) 

Program Studi, (2) Pusbindiklatren dan (3) Pengajar Bappenas dan (4) Peserta Diklat. Program studi 

melalui Aplikasi WiFAST adalah pihak yang akan memanfaatkan dan berkebutuhan pengajar untuk 

mengisi Diklatren yang akan diselenggarakan. Selain itu Prodi juga bertanggungjawab utuk 

memberikan laporan penyelsaian pelaksanaan Diklatren dan pembayaran kepada para 

pengajar/petugas yang membuka dan menutup. Pusbindiklatren yang dalam hal ini dapat terdiri dari 

Kapusbindiklatren dan Bidang-bidang menjadi pusat yang memfasilitasi permintaan dan penugasan 

pengajar. Selain itu peran Pusbindiklatren adalah menjadi administratur aplikasi sehingga perannya 

sangat penting temasuk untuk mengambil kebijakan khusus ketika aplikasi tidak dapat berjalan sesuai 

dengan kenyataan. Sama halnya Prodi dan Pusbindiklatren, stakeholder penyelenggara adalah 

pengajar/petugas yang membuka dan menutup diklat perencanaan yang dalam konteks aplikasi akan 

menjadi aktor penting untuk aktif melakukan pendafatran, login, update data, dan terpenting  

menerima atau menolak penugasan serta melaporkan proses pembelajaran melalui aplikasi. 

Meskipun kecil perannya, peserta Diklat juga penting dalam proses ini dikarenakan peserta Diklat 

akan memberikan feedback terhadap pengajar atas kinerjanya dalam proses pembelajaran yang 

ditugaskanya.  

Gambar 2.1  Alur Proses Aplikasi Pengelolaan dan Penugasan Pengajar
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2.2 Penentuan Penugasan Pengajar 

Di dalam aplikasi WiFAST penentuan penugasan pengajar dilakukan berdasarkan kebijakan 

kriteria dan prioritas yaitu diutamakan bagi pengajar yang berkompeten (ditunjukkan dengan 

minat), jabatan dan sertifikasi (telah mengikuti TOT atau Workshop ToF yang diadakan oleh 

Pusbindiklatren). Sedangkan untuk jabatan urutan prioritas terdiri dari: (1) Eselon I, (2) 

Widyaiswara Utama, (3) JFP Utama, (4) Auditor Utama, (5) Eselon II, (6) Widyaiswara Madya, (7) 

JFP Madya, (8) Auditor Madya, (9) Widyaiswara Muda, (10) JFP Muda, (11) Eselon III, (12) 

Eselon IV, (13) Lainnya. 

 

2.3 Sistem Notifikasi Multi Media 

Untuk menjamin ketepatan waktu terhadap setiap tahapan kegiatan dan pengguna maka 

komunikasi dan informasi selain dilakukan melalui aplikasi WiFAST maka beberapa tahapan 

dilakukan pemberitahuan kepada pengguna yang terkait melalui email dan sms.  

 

2.4 Software Aplikasi WIFAST 

 

Aplikasi ini memiliki komponen utama yang terdiri dari aplikasi (Program), database dan 

penyimpanan file. Aplikasi ini berbasis web, berjalan di atas layanan yang diberikan oleh Web 

Server. Sedangkan penyimpanan file berjalan di atas layanan yang diberikan oleh file System. 

Dimana keseluruhan layanan tersebut berjalan di atas sistem operasi (O/S). 

 Sistem Operasi (O/S)   : Linux Ubuntu 

 Webserver & APPS   : Apache 2 dan PHP 5 

 Database Server    : Maria DB 5.5 

 File System    : Linux File System 

 

2.5 Pemasangan/instalasi/link website  

 

Aplikasi ini di instalasi di server Blade, model HP BL 460c Gen9 Ram 128 GB hardisk 2 x 300 

GB dan unit storage Area Network model HP 3PAR StoreServ 7000, Hardisk 8x1,2 TB yang di 

letakan di Pusdatin Bappenas. 

Aplikasi Wifast dapat di akses melauli www.sipena.bappenas.go.id  

  

http://www.sipena.bappenas.go.id/
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BAB III  

PANDUAN TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI WIFAST 

Dalam bab ini akan dijelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengguna aplikasi WiFAST 

Diklatren 

3.1 Admin Pusbindiklatren 

 

(1) Akses sebagai administrator 

Setelah calon pengajar mendaftarkan diri, Administrator kemudian melakukan aktivasi 

pengguna yang berada pada menu Pengajar > Daftar Pengajar. 

http://sipena.bappenas.go.id/app/ 

  
           Halaman Login     Halaman Setelah Login 

 

 

 

(2) Menu Pemanfaatan Vicon 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sipena.bappenas.go.id/app/
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 Jadwal Vicon  untuk melihat dan membuat/pemesanan permintaan untuk melakukan 

video conference 

 
 

 

 

 Data Reservasi  Menu untuk memverifikasi permintaan melakukan video conference 

 
 

 Pemanfaatan  Menu untuk melihat hasil penggunaan perangkat video conference 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Menu Pengajar  

 

 Aksi Peminatan Pengajar  untuk melihat/merubah materi yang di minati oleh 

pengajar 
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 Aksi Detail Pengajar  Untuk melihat/merubah riwayat pendidikan, riwayat jabatan, 

dan Pengalaman Pengajar 

 Aksi Data Pengajar  Untuk melihat/merubah biodata pengajar 

 
 

(4) Menu Permintaan Diklat 

 

 
Menu ini untuk admin membantu membuatkan permintaan untuk melaksanakan 

pembukaan/penutupan/mengajar pada diklat yang sedang dilaksanakan di pelaksana 

diklat 
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(5) Status Permintaan  Menu untuk memproses permintaan untuk menjadi 

pembukaan/penutupan/mengajar dari pelaksana diklat 

 

 
 

 Aksi Seleksi  Proses untuk pencarian pengajar, pada proses ini sistem sudah 

menentukan prioritas pertama yang bisa direkomendasikan untuk menjadi pengajar 

atau admin dapat pula mencari pengajar secara manual lalu klik pilih, setelah 

mendapatkan calon pengajar lalu admin klik submit, maka system akan memberikan 

notifikasi kepada pengajar yang sudah dipilih melalui email dan sms. 
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 Aksi Ubah Permintaan  Menu ini untuk mengubah jadwal permintaan dari pelaksana 

diklat 
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 Aksi Cetak Permintaan  Menu ini untuk mencetak hasil permintaan dari pelaksana 

diklat 

 
(6) Notifikasi ke Email dan atau SMS Admin  Untuk memberikan informasi secara cepat 

beberapa tahapan dalam aplikasi WiFAST akan diberikan kepada Admin melalui email dan 

atau sms untuk mempercepat respon Aplikasi ini, yaitu: 

 Notifikasi permintaan pengajar  Yaitu pemberitahuan ke Admin dari Prodi yang 

memberitahukan bahwa ada permintaan mengajar/membuka/menutup diklat yang 

akan disampaikan melalui Email dan atau SMS  

 Notifikasi permintaan konfirmasi dari pengajar  Yaitu pemberitahuan ke Admin 

dari pengajar yang memberitahukan bahwa pengajar menyatakan kesediaan atau 

menolak untuk mengajar/membuka/menutup Dikatren melalui Email dan atau SMS 

 Notifikasi proses pembelajaran telah selesai  Yaitu pemberitahuan ke Admin dari 

Prodi yang memberitahukan bahwa proses pembelajaran/pembukaan/penutupan  

Dikatren telah selesai dilaksankan oleh petugas yang melaksanakan 

mengajar/membuka/menutup melalui Email dan atau SMS 

 Notifikasi proses pembayaran telah selesai  Yaitu pemberitahuan ke Admin dari 

Prodi yang memberitahukan bahwa proses pembayaran pembelajaran/ 

pembukaan/penutupan Diklatren telah selesai dilaksanakan oleh petugas yang 

melaksanakan mengajar/membuka/menutup melalui Email dana tau SMS 
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(7) Menu Status Laporan  Menu untuk melihat rekapitulasi dan atau statistik terhadap 

keseluruhan proses pembelajaran 

 Rekap data total  Yaitu data dan informasi yang berisi ringkasan terhadap proses 

pembelajaran secara keseluruhan yang berisi nama pengajar, nama diklat, tempat, 

tanggal diklat, mata diklat, jumlah jam mengajar dan rating pengajar  

 Rekap per Prodi  Yaitu data dan informasi yang berisi ringkasan terhadap proses 

pembelajaran di suatu Prodi tertentu yang berisi nama pengajar, nama diklat, 

tempat, tanggal diklat, mata diklat dan rating pengajar  

 Rekap per Pengajar Yaitu data dan informasi yang berisi ringkasan terhadap 

proses pembelajaran oleh Pengajar tertentu yang berisi nama diklat, tempat, tanggal 

diklat, mata diklat, jumlah jam mengajar dan rating pengajar 

 

3.2  Pengajar 

(1) Membuka aplikasi 

 Pengajar yang dapat mengakses aplikasi Pengajar di SIPENA adalah pengajar yang 

sudah terdaftar di sistem, baik terdaftar otomatis secara sistem (melalui migrasi data 

pengajar) atau melalui fitur pendaftaran pengajar di website SIPENA. Pengajar dapat 

mengakses aplikasi pengajar melalui menu Pengajar > Masuk Aplikasi, di website 

SIPENA. 
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(2) Pendaftaran Pengajar Pertama Kali 

 Pendaftaran Calon Pengajar dapat diakses melalui website SIPENA 

(sipena.bappenas.go.id) lalu pada Banner WIFAST Klik daftar, maka akan muncul form 

pendaftaran yang kemudian calon pengajar di wajibkan mengisi formulir tersebut, berikut 

adalah formulir pendaftaran untuk calon pengajar 

 
(3) Login dan Lupa Password 

 Setelah calon pengajar mendaftarkan diri, pengajar dapat langsung login lalu masukan 

username dan password yang sudah dibuat seperti gambar dibawah ini

 
Lupa password digunakan apabila pengajar lupa password yang sudah di buat dengan 

cara menekarn tombol menu lupa password nanti setelah itu pengajar akan di minta 

untuk mengisi NIP dan email yang sudah di daftarkan pada waktu mendaftar. Setelah itu 

aka nada notifikasi password yang sudah dibuat sebelumnya melalui email. Formulir 

lupa password seperti gambar dibawah ini 
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Setelah memasukan username dan password maka akan tampil seperti gambar dibawah 

ini 

 
 

 

(4) Menu Data Diri  

Menu ini untuk mengupdate data diri calon pengajar 
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(5) Menu Riwayat Pendidikan  

Pengajar wajib mengisikan jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh pengajar baik 

pendidikan gelar maupun non gelar 

 
 

(6) Pengalaman Mengajar  

Jika pengajar memiliki atau mempunyai pengalaman mengajar, maka wajib diisi pada 

menu ini seperti gambar dibawah ini 
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(7) Riwayat Jabatan  

Riwayat jabatan adalah daftar jabatan pengajar baik struktural maupun fungsional. 

Pengajar diwajibkan mengisi jabatan sebelumnya hingga jabatan saat ini. 

 

 

 

(8) Peminatan  

Formulir peminatan adalah daftar mata diklat yang akan diajarkan oleh pengajar untuk 

diklat yang di selenggarakan oleh pusbindiklatren Bappenas dan pengajar wajib memilih 

mata diklat yang sudah di sediakan sesuai dengan yang diminati baik diklat gelar, non 

gelar maupun JFP 
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(9) Status Permintaan   

Menu ini digunakan pengajar untuk mengkonfimasi untuk kesediaan mengajar apabila 

diberi kesempatan untuk menjadi narasumber di salah satu pelaksana diklat dan menu 

ini digunakan juga sebagai informasi pengajar dalam tahapan status pemprosesan 

setelah maupun sebelum mengajar. 

 

 
(8) Notifikasi ke email dan atau sms Pengajar  

Untuk memberikan informasi secara cepat beberapa tahapan dalam aplikasi WiFAST akan 

diberikan kepada Pengajar melalui email dan atau sms untuk mempercepat respon 

Aplikasi ini, yaitu: 

 Notifikasi permintaan pengajar  Yaitu pemberitahuan ke Pengajar dari Admin yang 

memberiathukan bahwa ada permintaan mengajar/membuka/menutup Dikatren yang 

dalam email berisi : 

 

 

 

 

 Notifikasi Penugasan Pengajar  Yaitu pemberitahuan ke Pengajar dari Admin 

yang memberitahukan bahwa pengajar yang menyatakan bersedia untuk 

mengajar/membuka/menutup dikat dan melakukan koordinasi dengan Prodi,  

yang dalam email berisi: 
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 Notifikasi proses pembelajaran telah selesai  Yaitu pemberitahuan ke 

Pengajar dari Prodi yang memberitahukan bahwa proses pembelajaran/ 

pembukaan/penutupan dikat telah selesai dilaksankan oleh petugas yang 

melaksanakan mengajar/membuka/menutup, yang dalam email berisi:  

 

 
 

 Notifikasi proses pembayaran telah selesai  Yaitu pemberitahuan ke Pengajar 

dari Prodi yang memberitahukan bahwa proses pembayaran pembelajaran/ 

pembukaan/penutupan dikat telah selesai dilaksankan oleh petugas yang 

melaksanakan mengajar/membuka/menutup, yang dalam email berisi:  

 

 
 

(9) Menu Status Laporan  

Menu untuk melihat rekapitulasi dan atau statistik terhadap keseluruhan proses 

pembelajaran dari sisi Pengajar yang bersangkutan 

 Rekap per Pengajar Yaitu data dan informasi yang berisi ringkasan terhadap proses 

pembelajaran di oleh Pengajar tertentu yang berisi nama diklat, tempat, tanggal 

diklat, mata diklat, jumlah mengajar dan rating pengajar 

 

3.3 Program Studi Atau Pelaksana Diklat 

(1) Membuka aplikasi 

Prodi yang dapat mengakses aplikasi ini adalah Prodi yang sudah terdaftar atau yang 

sudah bekerjasama dengan Pusbindiklatren Bappenas. Prodi akan diberikan username 

dan password oleh Pusbindiklatren Bappenas untuk dapat masuk ke dalam aplikasi ini. 

Untuk dapat masuk ke aplikasi ini prodi dapat mengakses ke sipena.bappenas.go.id lalu 

pada banner WIFAST klik login 
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(2) Lupa Password 

Lupa password digunakan apabila pengajar lupa password yang sudah di buat dengan 

cara meng klik menu lupa password nanti setelah itu pengajar akan di minta untuk mengisi 

NIP dan email yang sudah didaftarkan pada waktu mendaftar. Setelah itu aka nada 

notifikasi password yang sudah dibuat sebelumnya melalui email. Formulir lupa password 

seperti gambar dibawah ini 

 
 

 

(3) Login  

Setelah prodi memasukan username dan password maka akan muncul tampilan seperti 

dibawah ini 

 

 
(4) Permintaan mengajar 

Menu ini digunakan prodi untuk mengisi apabila ada permintaan untuk membuka/ 

menutup/mengajar kepada Pusbindiklatren Bappenas. Setelah formulir terisi semua maka 

sistem akan memberitahukan kepada admin Pusbindiklatren melalui sms dan email dan 

Admin Pusbindiklatren akan mencarikan pengajar melalui sistem sesuai dengan 

permintaan dari prodi. 
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(5) Respon notifikasi pemberitahuan pengajar 

Setelah Admin Pusbindiklatren mendapatkan pengajar maka sistem akan memberikan 

notifikasi kepada pengajar melalui sms dan email, jika pengajar bersedia makan sistem 

akan memberikan notifikasi kesediaan narasumber kepada Admin Pusbindikaltren dan 

Prodi melalui sms dan email. 

(6) Menu Status Permintaan  

menu ini digunakan prodi untuk proses pelaksanaan permintaan. Ada 2 aksi yang harus di 

update oleh prod setelah pelaksanaan permintaan sudah selesai dilakukakan yaitu aksi 

selesaikan berisi mengupdate selesai pelaksanaan dan kedua selesai pembayaran. Selain 

itu menu ini juga sebagai rekap informasi jumlah permintaan yang sudah dilakukan oleh 

prodi. 

 
 

 

(7) Notifikasi ke email dan atau sms Prodi  

 Untuk memberikan informasi secara cepat beberapa tahapan dalam aplikasi WiFAST 

akan diberikan kepada Prodi melalui email dan atau sms untuk mempercepat respon 

Aplikasi ini, yaitu: 

 Notifikasi konfirmasi dari pengajar  Yaitu pemberitahuan ke Prodi dari pengajar 

yang memberitahukan bahwa pengajar menyatakan kesediaan untuk 

mengajar/membuka/menutup Dikatren, yang dalam email berisi:  

 
 

(8) Menu Status Laporan  

Menu untuk melihat rekapitulasi dan atau statistik terhadap keseluruhan proses 

pembelajaran 

 Rekap per Prodi  Yaitu data dan informasi yang berisi ringkasan terhadap proses 

pembelajaran di suatu Prodi tertentu yang berisi nama pengajar, nama diklat, 

tempat, tanggal diklat, mata diklat dan rating pengajar  
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BAB IV  

PENUTUP 

Demikian Panduan ini telah disusun sebagai salah satu bagian penting pengembagan Program 

WiFAST untuk mengembangkan sistem pengelolaan dan aplikasi pengajar dalam Diklat Perencanaan 

yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren Bappenas.  

Semoga Panduan ini dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak terkait seperti staf di 

Pusbindiklatren, Prodi, dan Pengajar Bappenas untuk mewujudkan aplikasi WiFAST sebagai system 

aplikasi untuk pengelolaan dan penugasan pengajar Diklatren yang cepat, mudah dan transparan.  

 
Sekali lagi, kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pengguna dan pembaca apabila 

masih menemui kekurangan dan kesalahan dalam Panduan ini. Kami atas nama Pusbindiklatren 

Bappenas akan menerima segala kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun untuk  

penyempurnaan Panduan ini. 

 

 

 



Pusat�Pembinaan,�Pendidikan�dan�Pelatihan�
Perencana�(Pusbindiklatren)

Kementerian�Perencanaan�Pembangunan�Nasional/
Badan�Perencanaan�Pembangunan�Nasional

Jl.�Proklamasi�No.�70�Jakarta�10320
T:�(021)�319282789,�31928280,�31928285

F:�(021)�31928281
Email:�pusbindiklatren.bappenas.go.id

Website:�www.pusbindiklatren.bappenas.go.id
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