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P E N G A N T A R 
 

 

Dalam rangka melaksanakan fungsi Bappenas sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional 

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

Bappenas, melaksanakan program capacity building untuk meningkatkan kompetensi dan 

upaya peningkatan kapasitas dan kualitas perencana pembangunan yang sesuai dengan 

tuntutan masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan strategis tersebut dilaksanakan melalui 

kegiatan Diklat Gelar dan Non Gelar, yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi, baik di 

dalam Negeri maupun di luar negeri.  

 

Mengingat semakin banyaknya program Diklat Gelar dan Non Gelar yang diselenggarakan 

dan kosekuensinya diperlukanya para pengajar yang terlibat dari Bappenas, maka dirasa perlu 

adanya panduan yang berisi tentang pedoman pengelolaan pengajar diklat perencanaan 

Bappenas (Program WiFAST). Dengan aplikasi program WiFAST ini dapat dipergunakan 

sebagai pedoman untuk memberikan arahan dan panduan pelaksanaan pengelolaan dan 

penugasan pengajar kepada para pihak yang terlibat, seperti; Prodi/Center, Pusbindiklatren, 

Calon/Pengajar di Bappenas, dan Peserta Didik, serta kepada Pemda/K/L.  

 

Pedoman ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam penyediaan database dan sistem 

aplikasi (program WiFAST) penugasan pengajar bagi Pusbindiklatren, Prodi/Center dan 

Pengajar sehingga dalam pengelolaan dan penugasan Widyaiswara/Pengajar Diklat 

Perencanaan Bappenas dapat dilaksanakan dengan  Cepat, Mudah, Akuntabel dan 

Transparan. Semoga pedoman dapat menjadi pegangan dan bahan informasi yang lengkap 

bagi pelaksana Diklat Pusbindiklatren Bappenas, dalam rangka kelancara pelaksanaan 

Diklatren yang diselenggarakan secara lebih berkualitas dan setara di seluruh lembaga yang 

menjadi pelaksana diklat.  

 

Demikian semoga Pedoman ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebaik-baiknya oleh 

semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan pengajar diklat perencana 

Bappenas dan dengan aplikasi program WiFAST.  
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BBAABB    II  

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  
 

 

1.1. LATAR BELAKANG  

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional diperlukan rencana 

pembangunan yang terintegrasi, sinkronisasi dan bersinergi, baik antar daerah, 

antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun di antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Oleh karena itu 

Bappenas melalui Pusbindiklatren telah melaksanakan program pendidikan dan 

pelatihan (Diklat) gelar  dan non-gelar  baik di dalam dan luar negeri. Tujuan dari 

program tersebut adalah untuk mewujudkan rencana pembangunan yang 

berkualitas dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur 

Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada unit kerja perencanaan pembangunan di 

pusat dan daerah.  

Mengingat keterbatasan fasilitas Diklat, Pusbindiklatren telah melakukan 

kerjasama dengan universitas di dalam dan luar negeri terkemuka. Khusus untuk 

Diklat Non-Gelar, beberapa topik ditujukan untuk meningkatkan wawasan, 

pengetahuan dan kemampuan serta ketrampilan para peserta Diklat dalam rangka 

menyusun dan mengevaluasi dokumen perencanaan yang bersifat  umum  maupun 

teknis per bidang seperti Penyusunan RPJMD, Renstra, Perencanaan dan 

Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi, Perencanaan Pengelolaan Resiko 

(Disaster Management), Perencanaan Ekonomi Lokal (LERD), Perencanaan 

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PPP), Perencanaan Pembangunan Berbasis 

Lingkungan, Kelayakan Proyek dan Perencanaan Perkotaan.       

Diklat-diklat perencanaan tersebut di atas sangat erat kaitanya dengan kebijakan 

di pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh Bappenas. Dengan demikian 

seharusnya keterlibatan dan kontribusi para pejabat struktural, widyaiswara dan 

fungsional perencana Bappenas adalah penting dalam rangka menjamin adanya 

kebijakan secara  akurat serta untuk mendiseminasikan kebijakan-kebijakan baru 

terkait perencanaan pembangunan dari Bappenas. 

Namun demikian karena faktor ketersediaan biaya yang terbatas dan karena 

kesibukan para pejabat dan staf Bappenas, keterlibatan dalam Diklat Perencanaan 

tersebut masih sangat terbatas. Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, salah 

satu upayanya adalah Pusbindiklatren Bappenas, pada tahun 2016 telah 

mengalokasikan topik/mata diklat Pusbindiklatren Bappenas yang akan diajarkan 

oleh staf Bappenas melalui perangkat SIPENA (pembelajaran melalui video 
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conference). Dengan cara ini, maka para pengajar nantinya tidak diperlukan untuk 

datang ke Universitas sehingga tidak memerlukan waktu untuk meninggalkan 

kantor dan mengurangi pengeluaran  biaya untuk perjalanan. 

Untuk mendukung upaya tersebut maka Pusbindiklatren Bappenas perlu 

melakukan pengembangan database dan aplikasi Widyaiswara/Narasumber/ 

Pengajar Diklat Perencanaan untuk memudahkan pengelolaan dan penugasan para 

pengajar nantinya yang dikenal dengan Aplikasi WiFAST (Pengelolaan 

Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur Diklatren; atau sinonim We Fast (Kita Cepat). 

Melalui program WiFAST tersebut, diharapkan akan mampu menunjang kegiatan 

belajar mengajar secara lebih baik.  

 

1.2. TUJUAN  

Tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan pengelolaan data base dan penugasan 

pengajar diklat perencana, dengan aplikasi WiFAST adalah Pengelolaan dan 

Penugasan Widyaiswara/Pengajar Diklat Perencanaan Bappenas; Cepat, Mudah 

dan Transparan. Kegiatan ini diharapkan dapat menyediakan database dan sistem 

aplikasi penugasan pengajar bagi Pusbindiklatren, Prodi/Centre dan Pengajar 

sehingga dapat memenuhi Materi Diklat yang Terkait Kebijakan dan isu-isu 

Perencanan Pembangunan Nasional. Sedangkan tujuan disusunnya Pedoman ini 

adalah: 

a. Memberikan referensi dan informasi terkait kebijakan pengelolaan database 

dan penugasan pengajar diklat perencanaan bagi Prodi/Center, Pusbindiklatren 

dan Pengajar; 

b. Memberikan arahan, syarat dan ketentuan serta prosedur  terkait pengelolaan 

data base dan penugasan pengajar diklat perencanaan bagi Prodi, 

Pusbindiklatren dan Pengajar; 

 

1.3. RUANG LINGKUP  

Ruang lingkup dalam Pedoman ini meliputi: 

a. Pengantar terkait buku Pedoman ini dan tujuan serta manfaatnya; 

b. Penjelasan terkait dengan diperlukanya program dan aplikasi WiFAST dan 

deskripsi terkait program ini; 

c. Penjelasan alur proses pelaksanaan Diklat dan proses permintaan, penugasan 

dan pembelajaran serta pelaporan Diklatren; 



 

 

 
WiFAST  

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGAJAR DIKLAT 

PERENCANAAN BAPPENAS ( PROGRAM WiFAST ) 

 

d. Deskripsi uraian tugas dan fungsi masing-masing pihak yang terlibat dalam 

program WiFAST; 

e. Deskripsi terkait ketentuan dan prosedur serta mekanisme perencanaan, 

pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program dan aplikasi WiFAST. 

 

 

1.4. PENGGUNA PEDOMAN 

Sesuai dengan fungsinya, maka pedoman ini ditujukan untuk memberikan 

arahan dan panduan pelaksanaan pengelolaan dan penugasan pengajar kepada 

semua pihak yang telibat langsung maupun tidak langsung. Sebagai pengguna 

pedoman ini diantaranya adalah: 

a. Prodi / Center Pelaksana Diklatren; 12 PTN terkoneksi. 

b. Pusbindiklatren Bappenas. 

c. Calon/Pengajar Perencana di Bappenas. 

d. Peserta Diklatren. 

e. Pemda/K/L, diharapkan dapat menggunakan aplikasi WiFAST, untuk 

pengembangan diklat perencanaan dalam jangka panjang. 

 

1.5. ISTILAH-ISTILAH UMUM  

Istilah-istilah dan pengertian umum yang dipergunakan dalam buku pedoman ini, 

antara lain terdiri dari: 

- Penyelenggara Diklat, adalah Pusbindiklatren yang merupakan unit kerja dari 

Bappenas yang secara khusus bertanggungjawab dalam melaksanakan 

pembinaan jabatan fungsional (Jafung / JF) perencana serta memiliki 

kewenangan untuk menyelenggarakan Diklatren Gelar dan Non Gelar dalam 

negeri dan luar negeri. 

- Pelaksana Diklat, terdiri dari Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana/ 

Program Studi/Lembaga Penelitian (pengabdian) Masyarakat/Lembaga 

Bahasa/Unit Pelaksana Teknis di Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga 

Bahasa Swasta yang memiliki izin/terakreditasi Kemendikbud. 

- Pendidikan dan Pelatihan disingkat Diklat merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan 

serta perubahan perilaku peserta menuju lebih baik yang dilakukan dengan 

proses belajar mengajar di kelas, praktek kerja lapangan, penugasan, 

laboratorium dalam bidang tertentu dengan persyaratan pengajar dan peserta 
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tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jenis Diklat pada dasarnya; Gelar dan 

Non Gelar. 

- Diklat Gelar, yaitu program pendidikan dalam jenjang S2 atau S3 untuk 

memperoleh gelar magister atau doktor; yang diakui oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, melalui akreditasi Badan Akreditasi 

Nasional (BAN). Diklat Gelar, meliputi: (1) program S3 di dalam negeri, (2) 

program S2 dalam negeri, (3) program S2 Linkage. 

- Diklat Non Gelar merupakan program pelatihan jangka pendek (short-term 

training) dalam bidang perencanaan meliputi: (1) Fungsional Perencana, (2) 

Topical Issues, (3) Substantif, (4) Persiapan Bahasa, (5) Magang (internship), 

dan (6) Sabatical, khusus bagi dosen Universitas Syah Kuala. 

- Diklat Fungsional Perencana sebagai diklat wajib bagi para calon/fungsional 

perencana, yang bertujuan memenuhi persyaratan pengangkatan dan 

kompetensi minimal yang diperlukan, untuk menduduki jabatan fungsional 

perencana jenjang tertentu. 

- Diklat Topical Issues adalah diklat pilihan bagi perencana pada semua 

jenjang, dengan tujuan untuk memperkuat dan memperkaya kompetensi 

perencana. 

- Diklat Substantif adalah diklat pilihan bagi perencana pada semua jenjang; 

dengan tujuan untuk memperkuat dan memperkaya kompetensi perencana. 

- Ketentuan merupakan aturan yang mengikat sebagai pedoman, panduan dan 

pengendali untuk melaksanakan kegiatan. 

- Prosedur adalah urutan-urutan langkah pelaksanaan/mekanisme yang harus 

dilalui untuk menyelesaikan suatu kegiatan. 

- Persyaratan yaitu sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk melakukan atau 

mengikuti suatu kegiatan. 

- Karyasiswa adalah Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan atau 

pengajar di perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuk mengikuti program 

Diklat Gelar yang dibiayai oleh Pusbindiklatren Bappenas. 

- Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan atau pengajar di 

perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuk mengikuti program Non Gelar 

yang dibiayai oleh Pusbindiklatren Bappenas. 
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- Pengajar berasal dari kata dasar ajar, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) artinya petunjuk kepada orang supaya diketahui (dituruti). Dari sini 

dapat dipahami bahwa ajar; mengajar adalah suatu tindakan untuk membuat 

orang lain mengerti, atau paham akan sesuatu. Dengan kata lain, bahwa, untuk 

menjadi seorang pengajar, berarti wajib membuat peserta ajar mengerti akan 

hal yang dijelaskan pada mereka. Namun, jika belum, berarti seorang pengajar 

belum berhasil untuk disebut sebagai seorang pengajar. 

- Widyaiswara, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai 

pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung 

jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) pada lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) 

pemerintah. 

Widyaiswara dicalonkan secara internal dan diangkat oleh pejabat yang 

berwenang dengan penempatan dalam lingkungan instansi dari pejabat yang 

mengangkat melalui surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Lembaga 

Administrasi Negara setelah calon widyaiswara dinyatakan lulus syarat 

administrasi dan uji/evaluasi kompetensi melalui paparan spesialisasi mata 

diklat. 

- Instruktur yaitu orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus 

memberikan latihan dan bimbingannya; pengajar; pelatih; pengasuh. Dengan 

kata lain, instruktur dapat disebut sebagai seseorang yang bertugas melakukan 

pembinaan terhadap peserta dalam forum pelatihan.  

- Fasilitator merupakan seseorang yang membantu sekelompok orang 

memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana 

guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. 

- Petugas Pembukaan/Penutupan Diklatren merupakan seseorang yang 

diberikan tugas oleh Kapusbindiklatren untuk memberikan kata sambutan dan 

memberikan penjelasan terkait kebijakan dan program Pusbindiklatren pada 

saat acara pembukaan dan atau penutupan Diklat. 

- SIPENA adalah sistem pendidikan dan pelatihan gelar dan non-gelar di 

bidang perencanaan pembangunan dimana peserta diklat dan pengajar tidak 

secara langsung bertatap muka, tetapi melalui proses pembelajaran 

menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi, 

komunikasi dan media lain. 

- WiFAST merupakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Widyaiswara/Pengajar 

Diklat Perencanaan yang Cepat, Mudah dan Transparan. Dengan kata lain, 
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bahwa, WiFAST Diklatren adalah program keterlibatan staf dan pejabat 

Bappenas dalam program Diklat Perencanaan yang dilaksanakan kerjasama 

antara Pusbindiklatren Bappenas dengan Program Studi/Pusat/lembaga di 

Universitas sebagai widyaiswara, narasumber, instruktur, fasilitator dan peran 

lainnya.  

- Prodi atau Program Studi, merupakan kesatuan rencana belajar sebagai 

pedoman penyelenggaraan pendidikan secara akademik dan/atau profesional 

yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum dan metode pembelajaran 

tertentu dalam satu jenis pendidikan serta ditujukan agar peserta ajar dapat 

menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran dan 

tujuan kurikulum. 

- Modul yaitu suatu unit yang lengkap yang berdiri sendiri dan terdiri atas suatu 

rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu peserta didik 

mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas 

- Bahan Ajar atau learning material, merupakan materi ajar yang dikemas 

secara sistematis, sebagai bahan untuk disajikan dalam proses pembelajaran. 

Bahan pembelajaran dalam penyajiannya berupa deskripsi yakni berupa bahan 

pembelajaran yang berisi tentang pengetahuan, nilai, sikap, tindakan dan 

keterampilan yang berisi pesan, informasi, dan ilustrasi berupa fakta, konsep, 

prinsip, dan proses yang terkait dengan pokok bahasan tertentu yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

- Kurikulum adalah seperangkat rencana program pendidikan dan pelatihan, 

pengaturan mengenai isi maupun bahan pelajaran serta cara penyampaian dan 

penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar di sebuah institusi pendidikan. 
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BBAABB    IIII  

PPRROOSSEESS  PPEENNGGEELLOOLLAAAANN  DDAANN    

PPEENNUUGGAASSAANN  PPEENNGGAAJJAARR  
 

 

2.1. ALUR PROSES PENGELOLAAN DIKLAT NON GELAR 

Untuk memahami proses pengelolaan dan penugasan pengajar Diklatren maka 

diperlukan pemahaman terhadap siklus pelaksanaan Diklat Non Gelar yang 

terdiri dari Diklat JFP dan Diklat Non-Gelar Substantif, sebagai berikut: 

 

A. Siklus Pelaksanaan Diklat Non Gelar JFP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siklus pelaksanaan Diklat Non-Gelar JFP dimulai dengan pendaftaran oleh calon 

peserta Diklat dengan mengisi formulir pendaftaran Diklat dengan menggunakan 

e-application (on-line). Calon peserta Diklat JFP juga diwajibkan untuk 

menyerahkan kelengkapan dokumen yang disyaratkan. Kemudian dilakukan 

seleksi administrasi oleh Pusbindiklatren Bappenas. Bagi calon peserta yang 

mengikuti tes materi terlebih dahulu; sedangkan bagi calon peserta yang akan 

naik jabatan, untuk jenjang Muda, Madya dan Utama, wajib mengikuti tes 

materi terlebih dahulu; sedangkan bagi calon peserta yang akan naik jabatan, 

tidak perlu mengikuti tes materi. Pusbindiklatren memberitahukan daftar calon 

peserta yang lulus seleksi beserta daftar peserta cadangan kepada Prodi, yang 

selanjutnya akan memanggil calon peserta untuk hadir mengikuti Diklat JFP. 

Selanjutnya peserta Diklat mengikuti proses belajar mengajar di Prodi sesuai 

dengan jenjang Diklat JFP yang diikutinya. Pada akhir sesi kegiatan belajar-

mengajar, peserta Diklat yang memenuhi persyaratan uji kompetensi, 

selanjutnya mengikuti uji kompetensi. Peserta diklat yang dinyatakan lulus uji 

kompetensi akan mendapatkan sertifikasi kompetensi untuk jenjang jabatan 

Struktur Proses Bisnis Kegiatan 

Diklat Non-Gelar JFP 

 

Proses 
Pedaftarn 

Proses 
Seleksi 

Adminitrsi 

Proses 
Penempatan 

Diklat 

Proses 
Pembe-
lajaran 

Proses 
Monitoring & 

Evaluasi 

Proses 
Penerbitan 
Sertifikasi   

Peserta 
Diklat 

Lulusan 
Kompeten 

Proses 
Test 

Materi 

Proses Uji 
Kompe-

tensi 
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fungsional perencana sesuai dengan Diklat JFP yang diikuti. Pada proses 

pembelajaran ini Pusbindiklatren melakukan pemantauan dan evaluasi (Monev). 

Kegiatan Monev ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan 

proses Diklat dan mengetahui permasalahan yang dihadapi peserta Diklat 

sehingga dapat segera dilakukan langkah-langkah perbaikan. Kegiatan Monev 

dilakukan melalui kunjungan langsung ataupun dengan penilaian berdasarkan 

laporan kegiatan Diklat dari Prodi penyelenggara Diklat, serta hasil kuesioner 

pelaksana diklat dari peserta, maupun dari pengajar. 

 

 

B. Siklus Pelaksanaan Diklat Non-Gelar Substantif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siklus proses pelaksanaan Diklat Non-Gelar Substantif dimulai dengan 

pendaftaran oleh calon peserta diklat dengan mengisi formulir pendaftaran 

Diklat dengan menggunakan e-application (on-line). Calon peserta diwajibkan 

untuk menyerahkan kelengkapan dokumen-dokumen yang disyaratkan. 

Kemudian dilakukan seleksi administrasi oleh Pusbindiklatren Bappenas. 

Pusbindiklatren memberitahukan daftar calon peserta yang lulus seleksi beserta 

daftar peserta Cadangan kepada Prodi, yang selanjutnya akan memanggil calon 

peserta untuk hadir mengikuti Diklat. Selanjutnya, peserta Diklat mengikuti 

proses belajar-mengajar di Prodi sesuai dengan Diklat yang diikutinya. Peserta 

Diklat yang telah selesai mengikuti Diklat mendapatkan sertifikat keikutsertaan 

sesuai dengan Diklat Substantif yang diikutinya. Pada proses pembelajaran ini 

Pusbindiklatren melakukan pemantauan dan evaluasi (Monev). Kegiatan Monev 

ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Diklat dan 

untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi peserta Diklat sehingga segera 

dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan. Kegiatan Monev dilakukan melalui 

kunjungan langsung ataupun dengan penilaian berdasarkan laporan kegiatan 

Diklat dari Prodi penyelenggara Diklat, serta dari hasil kuesioner pelaksana 

diklat dari peserta, maupun dari pengajar. Sedikit tambahan dalam kegiatan 

Monev, peserta belajar dapat memberikan penilaian lainnya yang dilakukan 

melalui polling oleh Pusbindiklatren untuk mendapatkan pengajar yang benar-
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benar kualified untuk dijadikan acuan bagi para pengajar lainnya dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 

2.2. ALUR PROSES PENGELOLAAN DAN PENUGASAN PENGAJAR 

Secara umum penyelenggaraan Diklatren dimulai dari proses permintaan dari 

Prodi/Center untuk mengajukan permohonan pengajar kepada Kapusbin 

Bappenas, yang ditindaklanjuti dengan menugaskan calon pengajar yang sesuai 

dengan kriteria yang diminta. Kesediaan calon pengajar, diproses dengan 

persiapan materi diklat oleh pengajar, yang juga berkoordinasi dengan pelaksana 

diklat tentang peserta dan mekanisme pembelajaran. Pada akhir kegiatan 

pembelajaran, peserta juga memiliki kesempatan untuk memberikan penilaian 

tentang pengajar yang telah memberikan materi suatu diklat. Hingga pada proses 

pembayaran honor dan evaluasi yang harus dilakukan untuk mengetahui sampai 

sejauhmana kualitas diklat dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan. 

Pada dasarnya alur proses Pengelolaan dan Penugasan Pengajar digambarkan 

dalam gambar berikut ini: 
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BBAABB    IIIIII  

MMEEKKAANNIISSMMEE  PPEENNGGEELLOOLLAAAANN  DDAANN    

PPEENNUUGGAASSAANN  PPEENNGGAAJJAARR  DDIIKKLLAATTRREENN  
 

 

 

 

3.1. TUGAS DAN FUNGSI PARA PIHAK 

Sebelum dijelaskan mekanisme dan prosedur pengelolaan dan penugasan 

pengajar, perlu diuraikan juga tentang dan fungsi masing-masing stakeholder 

yang terkait. Uraian pekerjaan merupakan pondasi dalam organisasi untuk 

menjelaskan siapa melakukan apa sehingga masing-masing unit dalam 

organisasi dapat bersinergi dalam rangka mencapai sasaran organisasi.  

Seperti telah diuraikan dalam BAB terdahulu, maka perlu dijelaskan posisi dan 

peran serta fungsi pihak-pihak yang terkait dan berinteraksi langsung yang 

terdiri dari 4 (empat) kelompok, yaitu (1) Pusbindiklatren (Kapusbindiklatren, 

TU Pusbindiklatren, Bidang I, II, III dan IV dan lainya), (2) Prodi (Koordinator 

Diklatren, Operator SIPENA dan Bagian Keuangan), (3) Pengajar (atasan 

langsung), dan (4) Peserta Diklatren. 

Berikut uraian pekerjaan, dapat disebutkan sebagai berikut: 

a) Kepala Pusbindiklatren;  

   Tugas; 

- bertanggungjawab terhadap seluruh penyelenggaraan kegiatan 

pengelolaan dan penugasan pengajar Diklatren Bappenas; 

- pemilihan dan penugasan pengajar dalam Diklatren Bappenas; 

   Fungsi Kapusbindiklatren;  

- Melakukan pembinaan terhadap calon pengajar/petugas/staf 

pembukaan/penutupan Diklatren. 

- Menerima dan memproses permintaan permohonan pengajar. 

- Menentukan calon pengajar/petugas pembukaan /penutupanDiklatren. 

- Menerima laporan penyelesaian pembelajaran Diklatren dari Kepala 

bidang. 
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b) Kepala Bidang I 

   Tugas: 

- Membantu Kapusbindiklatren menyusun rencana dan evaluasi 

WiFAST, 

- Membantu Kapusbindiklatren mengembangkan  pengelolaan database 

dan penugasan pengajar. 

   Fungsi: 

- Menyusun program kegiatan pengembangan WiFAST; 

- Melakukan pengendalian kegiatan pengembangan WiFAST; 

- Melakukan evaluasi kegiatan pengembangan WiFAST. 

 

c) Kepala Bidang II 

   Tugas: 

- Membantu Kapusbindiklatren dalam melaksanakan tugas pelayanan dan 

pengoperasian WiFAST untuk pelaksanaan Diklat Gelar. 

- Membantu Kapusbindiklatren untuk menentukan jenis Diklat Gelar dan 

Kualifikasi calon pengajar yang diperlukan. 

   Fungsi: 

- Mengelola kelancaran pelayanan dan pelaksanaan Diklat Gelar melalui 

WiFAST; 

- Merumuskan jenis Mata Kuliah Diklat Gelar dan Kualifikasi calon 

pengajar yang diperlukan. 

 

d) Kepala Bidang III 

   Tugas: 

- Membantu Kapusbindiklatren dalam melaksanakan tugas pelayanan dan 

pengoperasian WiFAST untuk pelaksanaan Diklat Non-Gelar Subtantif. 

- Membantu Kapusbindiklatren untuk menentukan jenis Diklat Non-

Gelar Subtantif dan Kualifikasi calon pengajar yang diperlukan. 

   Fungsi: 

- Mengelola kelancaran pelayanan dan pelaksanaan Diklat Non-Gelar 

Subtantif  melalui WiFAST; 
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- Merumuskan jenis Mata Kuliah Diklat Non-Gelar Subtantif dan 

Kualifikasi calon pengajar yang diperlukan. 

 

e) Kepala Bidang IV 

   Tugas: 

- Membantu Kapusbindiklatren dalam melaksanakan tugas pelayanan dan 

pengoperasian WiFAST untuk pelaksanaan Diklat Non-Gelar JFP. 

- Membantu Kapusbindiklatren untuk menentukan jenis Diklat Non-

Gelar JFP dan Kualifikasi calon pengajar yang diperlukan. 

   Fungsi: 

- Mengelola kelancaran pelayanan dan pelaksanaan Diklat Non-Gelar 

JFP melalui WiFAST; 

- Merumuskan jenis Mata Kuliah Diklat Non-Gelar JFP dan Kualifikasi 

calon pengajar yang diperlukan. 

 

f) Kepala Sub-bagian Tata Usaha Pusbindiklatren 

   Tugas: 

- Membantu Kapusbindiklatren dalam melaksanakan tugas pelayanan 

administrasi pengelolaan dan penugasan Diklatren. 

- Melakukan koordinasi dengan Bidang-bidang dan operator SIPENA 

serta admin Pusbindiklatren untuk pemeliharaan perngkat keras 

SIPENA dan WiFAST. 

   Fungsi: 

- Mengelola kelancaran pelayanan administrasi pengelolaan dan 

penugasan Diklatren. 

 

g) Admin WiFAST Pusbindiklatren 

   Tugas: 

- Membantu Kapusbindiklatren dalam melaksanakan tugas pelayanan dan 

pengoperasian aplikasi WiFAST sehari-hari; 

- Memenjalankan perintah Kapusbindiklatren terkait kebijakan dan 

pelaksanaan pengelolaan dan penugasan pengajar melalui aplikasi 

WiFAST. 
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   Fungsi: 

- Mengelola kelancaran pelayanan dan dan pengoperasian aplikasi 

WiFAST sehari-hari; 

h) Operator SIPENA Pusbindiklatren 

   Tugas: 

- Membantu Kapusbindiklatren dalam melaksanakan tugas pelayanan dan 

pengoperasian perangkat SIPENA untuk pelaksanaan pembelajaran 

Diklat Non-Gelar melalui video conferece. 

- Melakukan koordinasi dengan Bidang-bidang dan operator SIPENA 

Pusbindiklatren dan Prodi untuk pelaksanaan pembelajaran Diklat Non-

Gelar melalui video conferece. 

   Fungsi: 

- Mengelola kelancaran pelayanan dan pelaksanaan Diklat Non-Gelar 

melalui perangkat SIPENA; 

 

i) Program Studi /Center/Pelaksana Diklat Non Gelar Substantif /JFP 

   Tugas: 

- Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Diklat di Training Center 

(TC) sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

- Menyusun rencana jadwal, topik diklat, pengajar dan pelaporan 

Diklatren; 

- Melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Diklat Non-Gelar. 

   Fungsi: 

- Menjamin kelancaran pembelajaran diklat di Training Center (TC). 

- Mengelola mutu standar materi diklat dan kompetensi tenaga pengajar. 

- Menyusun pelaporan dan evaluasi setiap kegiatan yang telah 

diselenggarakan.  

j) Operator SIPENA Prodi 

   Tugas: 

- Membantu Prodi dalam melaksanakan tugas pelayanan dan 

pengoperasian perangkat SIPENA untuk pelaksanaan pembelajaran 

Diklat Non-Gelar melalui video conferece. 
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- Melakukan koordinasi dengan operator SIPENA Pusbindiklatren untuk 

pelaksanaan pembelajaran Diklat Non-Gelar melalui video conferece. 

   Fungsi: 

- Mengelola kelancaran pelayanan dan pelaksanaan Diklat Non-Gelar 

melalui perangkat SIPENA di Prodi; 

 

k) Pengajar Diklatren;  

   Tugas: 

- Melakukan pembaharuan up-dating data pengajar melalui aplikasi 

WiFast; 

- Bertanggung jawab untuk menyusun materi tambahan mata diklat yang 

akan diajarkan pada kegiatan pembelajaran. 

   Fungsi: 

- Melakukan pembaharuan data diri, riwayat pendidikan, pengalaman 

mengajar, riwayat jabatan dan peminatan untuk keperluan database 

pengajar; 

- Menyusun materi tambahan dan melakukan pengajaran diklat sebagai 

rangkaian dari kegiatan pembelajaran; 

- Memberikan saran dan masukan serta penilaian terhadap terhadap 

program dan aplikasi WiFAST. 

 

l) Peserta Diklatren;  

   Tugas: 

- Mengikuti kegiatan pembelajaran Diklat Non Gelar; 

- Memberikan penilaian/input/masukan terhadap kegiatan pembelajaran. 

   Fungsi: 

- Mengikuti pembelajaran Diklatren yang diselenggarakan dengan baik; 

- Memberikan saran dan masukan serta penilaian pengajar.  
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3.2. MEKANISME PENGELOLAAN dan PENUGASAN PENGAJAR 

Untuk menjamin terselenggaranya kegiatan diklat non gelar berjalan dan 

berlangsung secara baik dan berkualitas, maka perlu disusun uraian tiap-tiap 

langkah kegiatan. Seluruh langkah kegiatan disusun dan diuraikan secara 

sedemikan rupa sehingga terjaga standar dan kualitas penyelenggaraan 

Diklatren.  

Berikut uraian Mekanisme Pengelolaan dan Penugasan Pengajar Diklatren, 

sebagai berikut: 

a. Perencanaan Dan Pengembangan 

i. Penyusunan Program WiFAST 

   Ketentuan : 

- Penyusunan Program/Aplikasi WiFAST mencakup penyusunan 

program kebijakan dan pengembangan aplikasi teknis WiFAST 

- Penyusunan Program/Aplikasi WiFAST dilakukan secara ex-oficio 

sesuai dengan tupoksi struktur organsiasi Pusbindiklatren.  

   Prosedur: 

- Bidang I bersama-sama dengan bidang-bidang lainya menyusun 

kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) rencana program / aplikasi WiFAST; 

- Mengajukan KAK dan RAB rencana program perubahan aplikasi 

WiFAST kepada Kapusbindiklatren; 

- Melaksanakan kegiatan, pengendalian dan koordinasi dengan pihak 

terkait; 

- Menyampaikan laporan hasil rencana perencanaan program 

WiFAST kepada Kapusbindiklatren. 

 

ii. Pengembangan Aplikasi 

   Ketentuan : 

- Pengembangan aplikasi adalah pengembangan hardware dan 

software WiFAST;  

- Pengembangan aplikasi WiFAST tidat tak terbatas pada aplikasi itu 

sendiri tetapi juga termasuk aplikasi pendukung seperti sms 

gateway dan email; 
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- Pembaharuan hardware dan software WiFAST perlu dilakukan 

secara periodik agar teknologi yang dipergunakan tetap dapat 

selaras dengan perkembangan teknologi.  

   Prosedur: 

- Bidang I dan bersama-sama dengan bidang lainya menyusun 

program pengembangan hardware dan software WiFAST 

berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi keselarasan; 

- Membuat KAK dan RAB program pengembangan hardware dan 

software WiFAST; 

- Mengusulkan progam pengembangan hardware dan software 

WiFAST beserta KAK dan RAB kepada Kapusbindiklatren; 

- Melakukan pengembangan hardware dan software WiFAST 

berdasarkan keputusan dari Kapusbindiklatren; 

- Menyusun laporan hasil pengembangan hardware dan software 

WiFAST. 

 

iii. Menyusun standarisasi kurikulum dan modul Diklatren 

   Ketentuan : 

- Standarisasi kurikulum dan modul adalah proses untuk menyusun 

suatu acuan dan panduan tunggal yang berlaku secara nasional dan 

harus dilaksanakan oleh seluruh pelaksana Diklat; 

- Standarisasi kurikulum dan modul dilakukan secara periodik sesuai 

dengan perkembangnan jaman dan sesuai dengan kebutuhan. 

   Prosedur: 

- Bidang I bersama-sama dengan Bidang lainnya, Prodi dan Pengajar  

menyusun rencana penyusunan rencana atau review standarisasi 

penyusunan kurikulum dan modul Diklatren setiap tahun dengan 

menyampaikan kepada Kapusbindiklatren; 

- Bidang I dan tim membuat KAK dan RAB untuk kegiatan 

penyusunan standarisasi kurikulum dan modul Diklatren; 

- Melakukan standarisasi kurikulum dan modul baik secara sendiri 

maupun menggunakan pihak ketiga; 

- Bidang I melakukan diseminasi hasil standarisasi kurikulum dan 

modul kepada Prodi dan pengajar; 

- Menyusun laporan dan evaluasi hasil pengembangan standarisasi 

kurikulum dan modul pembelajaran dan menyampaikan kepada 

Kapusbindiklatren.  
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iv. Sertifikasi/standarisasi kompetensi pengajar 

   Ketentuan : 

- Sertifikasi/standarisasi kompetensi pengajar adalah proses untuk 

menjamin terpenuhinya kompetensi dasar pengajar untuk 

memberikan atau menyampaikan materi Diklatren seusai dengan 

standar dan pedoman yang berlaku; 

- Sertifikasi/standarisasi kompetensi pengajar dilakukan secara 

periodik sesuai dengan perkembangan jaman dan sesuai dengan 

kebutuhan. 

   Prosedur: 

- Bidang I bersama-sama dengan Bidang, Prodi dan Pengajar  

menyusun rencana penyusunan rencana Sertifikasi/standarisasi 

kompetensi pengajar Diklatren setiap tahun dengan menyampaikan 

kepada Kapusbindiklatren; 

- Bidang I dan tim membuat KAK dan RAB untuk kegiatan 

Sertifikasi/standarisasi kompetensi pengajar Diklatren; 

- Melakukan Sertifikasi/standarisasi kompetensi pengajar baik secara 

sendiri maupun menggunakan pihak ketiga; 

- Menyusun laporan dan evaluasi hasil Sertifikasi/standarisasi 

kompetensi pengajar dan menyampaikan kepada 

Kapusbindiklatren.  

 

v. Menyusun panduan dan pedoman program/aplikasi WiFAST 

   Ketentuan : 

- Panduan dan pedoman adalah aturan dan rambu-rambu yang 

memiliki kekuatan hukum yang wajib diatuhi dan diikuti seluruh 

pihak terkait dengan kegiatan WiFAST  

   Prosedur: 

- Bidang I bersama-sama dengan Bidang, Prodi dan Pengajar  

menyusun rencana penyusunan panduan dan pedoman program/ 

aplikasi WiFAST setiap tahun dengan menyampaikan kepada 

Kapusbindiklatren; 

- Bidang I dan tim membuat KAK dan RAB untuk kegiatan 

penyusunan panduan dan pedoman program/aplikasi WiFAST; 

- Melakukan penyusunan panduan dan pedoman program/aplikasi 

WiFAST baik secara sendiri maupun menggunakan pihak ketiga; 

- Bidang I melakukan diseminasi hasil penyusunan panduan dan 

pedoman program/aplikasi WiFAST kepada Prodi dan pengajar; 
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- Menyusun laporan dan evaluasi hasil penyusunan panduan dan 

pedoman program/aplikasi WiFAST dan menyampaikan kepada 

Kapusbindiklatren.  

 

 

b. Pelaksanaan Permintaan Dan Penugasan Pengajar 

i. Pendaftaran calon pengajar 

   Ketentuan : 

- Pendaftaran calon pengajar adalah tahap awal proses pelaksanaan 

pengelolaan dan penugasan pengajar untuk memastikan bahwa 

calon pengajar memiliki inisiatif diri mencalonkan sebagai 

pengajar; 

   Prosedur : 

- Bidang I dan Bidang lain Pusbindiklatren menyiapkan surat edaran 

terkait pembukaan pendaftaran yang berisi deskripsi, kriteria calon 

pengajar, syarat, tata cara pendaftaran, jadwal dan informasi terkait 

pendaftaran aplikasi WiFAST lainnya;  

- Kapusbindiklatren atau melalui Sesmenneg PPN/Sestama 

Bappenas membuat edaran atau pengumuman tentang pendaftaran 

calon pengajar;  

- Bidang I melakukan sosialisasi pendaftaran pengajar melalui situs 

web SIPENA, Situs Bappenas, WiFAST dan sms Gateway, tentang 

peluang pendaftaran pengajar perencana; 

- Bidang I mengelola pendaftaran pengajar dan memberikan layanan 

informasi kepada calon pengajar 

- Bidang I bekerjasama dengan admin WiFAST melakukan 

koordinasi teknis dengan calon pengajar terkait pendaftaran. 

 

ii. Pembaharuan Data Pengajar  

   Ketentuan : 

- Pembaharuan data pengajar adalah sangat penting untuk 

memberikan informasi terbaru kepada sistem aplikasi sehingga 

dapat mempermudah proses pencarian dan penugasan pengajar; 

- Dalam beberapa hal, kriteria pemilihan penugasan pengajar 

didasarkan pada data pengajar yang ada dalam sistem, oleh karena 

itu meskipun secara realita status pengajar berubah, namun tidak 
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dilakukan pembaharuan maka status pengajar yang digunakan 

adalah dalam sistem yang ada; 

   Prosedur: 

- Bidang I Pusbindiklatren secara periodik menyampaikan informasi 

melalui surat edaran atau informasi lainya perlunya pembaharuan 

data pengajar;  

- Tanpa adanya pemberitahuan, pengajar melakukan  pembaharuan 

data pengajar karena adanya perubahan data diri pengajar;  

- Admin WiFAST menggunakan data pengajar yang telah 

diperbaharui untuk kepentingan pemilihan penugasan pengajar. 

 

iii. Permintaan pengajar 

   Ketentuan : 

- Permintaan pengajar dilakukan oleh Prodi dengan mengacu kepada 

Nama Diklat, mata Diklat, jumlah sesi atau jam pelajaran, tanggal 

pelaksanaan, pelaksanaan Diklat dan harus mengunggah (upload) 

surat resmi melalui aplikasi WifAST; 

   Prosedur: 

- Setiap tahun Prodi menyusun dan menyampaikan rencana 

Diklatren kepada Pusbindiklatren yang telah ditetapkan oleh 

Pusbindiklatren;  

- Prodi berhak melakukan perubahan rencana Diklatren kepada 

Pusbindiklatren paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan Diklat 

mulai dilaksanakan;  

- Prodi mengajukan permintaan pengajar kepada Pusbindiklatren 

melalui aplikasi WiFAST yang dilengkapi dengan surat resmi 

(diunggah) paling lambat 10 hari sebelum hari H pelaksanaan 

Diklat dilaksanakan; 

- Aplikasi WiFAST secara otomatis mengirim pesan melalui 

aplikasi, email dan sms kepada Admin WiFAST Diklatren. 

 

iv. Pemilihan dan Penugasan Pengajar 

   Ketentuan : 

- Pemilihan dan penugasan pengajar pada dasarnya dilakukan oleh 

kepautusan Kapusbindiklatren yang dilimpahkan kepada Staf 
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Admin WiFAST Pusbindiklatren dengan berdsarakan kriteria dan 

prioritas penugsan yang telah ditentukan; 

- Atas permintaan khusus dari Prodi dan pimpinan Bappenas, 

Kapusbindiklatren dapat memilih dan menugaskan pengajar secara 

khusus tanpa melalui aplikasi WiFAST. 

   Prosedur: 

- Admin WiFAST dalam waktu 1x24 jam harus mencari calon 

pengajar dan menyampaikan kesediaanya melali aplikasi WiFAST, 

email dan sms kepada calon pengajar yang terpilih sesuai dengan 

kriteria dan prioritas penugsan yang telah ditentukan; 

- Pengajar yang ditawarkan untuk mengajar dalam waktu 1x24 jam 

harus menyatakan persetujuan atau tidak setuju atas tawaran 

mengajar melalui aplikasi WiFAST; 

- Apabila pengajar yang ditawari untuk mengajar menyatakan tidak 

setuju atau tidak bersedia mengajar, maka Admin WiFAST dalam 

waktu 1x24 jam harus mencari calon pengajar peringkat berikutnya 

dan menyampaikan kesediaanya melali aplikasi WiFAST; 

- Pengajar berikutnya yang ditawarkan untuk mengajar dalam waktu 

1x24 jam harus menyatakan persetujuan atau tidak setuju atas 

tawaran mengajar melalui aplikasi WiFAST; 

- Apabila pengajar berikutnya tersebut tidak juga bersedia, maka 

proses dilakukan sama untuk mencari pengajar sampai ketemu 

pengajar yang bersedia; 

- Apabila pengajar yang ditawari untuk mengajar menyatakan setuju 

atau bersedia mengajar, maka secara otomatis aplikasi WiFAST, 

email dan SMS mengirim pesan kepada Admin WiFAST dan Prodi 

bahwa pengajar terlah ditemukan; 

 

v. Koordinasi Pengajar dan Prodi 

   Ketentuan : 

- Setelah dilakukan penunjukan dan penugasan pengajar maka 

diperlukan koordinasi antara pengajar, Prodi dan operator SIPENA 

baik di Bapenas dan di Prodi untuk memastikan kelancaran 

pelaksanaan teknis pembelajaran.  

   Prosedur: 

- Apabila pembelajaran dilakukan melalui video conference, 

pengajar terpilih bersama-sama Prodi dan operator SIPENA 

Pusbindiklatren Bappenas selanjutnya melakukan koordinasi teknis 

rencana pembelajaran Diklatren; 
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- Apabila pembelajaran dilakukan melalui tatap muka langsung, 

pengajar terpilih bersama-sama Prodi melakukan koordinasi teknis 

rencana pembelajaran Diklatren termasuk rencana perjalanan 

pengajar; 

- Prodi memberikan informasi terkait nama diklat, mata diklat, 

jumlah sesi, waktu, tempat, rencana pelaksanaan pembelajaran, 

administrasi dan bahan-bahan yang diperlukan kepada pengajar; 

- Pengajar memberikan informasi terkait bahan-bahan ajar, metode 

pengajaran dan informasi lainnya untuk menjamin kelancaran 

pelaksanaan Diklatren. 

 

vi. Proses Pembelajaran 

   Ketentuan : 

- Proses pembelajaran dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu: (1) 

pembelajaran langsung atau tatap muka dalam satu tempat yang 

sama, atau (2) pembelajaran tidak langsung atau menggunakan 

perangkat SIPENA.  

   Prosedur: 

- Prodi memfasilitasi proses pembelajaran Diklatren yang langsung 

di tempat Prodi; 

- Operator SIPENA Pusbindiklatren Bappenas dan operator SIPENA 

Prodi membantu dan memfasilitasi proses pembelajaran Diklatren 

yang melalui video conference; 

- Pengajar memberikan materi pembelajaran sesuai dengan 

ketentuan. 

 

 

vii. Laporan Penyelesaian Pembelajaran  

   Ketentuan : 

- Laporan Penyelesaian Pembelajaran menjadi tanggungjawab pihak 

Prodi untuk melakukan laporan bahwa proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh pengajar telah diselesaikan dengan baik.  

   Prosedur: 

- Pengajar telah selesai memberikan materi pembelajaran sesuai 

dengan ketentuan; 

- Paling lambat 3 hari setelah pembelajaran diselesaikan, Prodi harus 

melaporkan melaui aplikasi WiFAST bahwa pembelajaran telah 

selesai dilakukan; 
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- Secara otomatis, aplikasi WIFAST mengirim notifikasi kepada 

Admin dan pengajar melalui aplikasi, email dan sms bahwa 

pembelajaran telah diselesaikan. 

 

viii. Laporan Penyelesaian Pembayaran  

   Ketentuan : 

- Laporan Penyelesaian Pembayaran menjadi tanggungjawab pihak 

Prodi untuk melakukan laporan bahwa proses pembayaran yang 

dilakukan oleh bagian keuangan Prodi telah diselesaikan.  

   Prosedur: 

- Setelah pengajar memberikan materi pembelajaran sesuai dengan 

ketentuan, maka akan diberikan imbalan sesuai dengan ketentuan ; 

- Paling lambat 7 hari setelah pembelajaran diselesaikan, Prodi harus 

membayar imbalan untuk pengajar dan selanjutnya Prodi melaui 

aplikasi WiFAST menyatakan bahwa pembayaran telah selesai 

dilakukan; 

- Secara otomatis, aplikasi WiFAST mengirim notifikasi kepada 

Admin dan pengajar melalui aplikasi, email dan sms bahwa 

pembayaran telah diselesaikan. 

 

ix. Penilaian Peserta 

   Ketentuan : 

- Penilaian Peserta dilakukan oleh peserta atas kinerja dan performa 

pengajar dalam mengajar Diklatren yang terdiri dari (1) penguasaan 

materi, (2) cara penyampaian materi, (3) metode yang digunakan. 

   Prosedur: 

- Setelah pengajar memberikan materi pembelajaran sesuai dengan 

ketentuan, Prodi memberitahukan kepada peserta untuk melakukan 

penilaian kepada pengajar yang memberikan materi dalam waktu 1 

hari setelah pembelajaran; 

- Aplikasi WiFAST mengirimkan notifikasi kepada Peserta untuk 

melakukan penilaian kepada pengajar yang memberikan materi; 

- Peserta melakukan penilaian kepada pengajar yang memberikan 

materi; 

- Secara otomatis, aplikasi WiFAST mengirim notifikasi kepada 

Admin dan pengajar melalui aplikasi, email dan sms bahwa 

penilaian telah dilakukan; 
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- Secara otomatis, aplikasi WiFAST memasukkan data terkait rating 

kepada pengajar yang bersangkutan. 

 

c.  Monitoring Dan Evaluasi 

i. Pemantauan 

   Ketentuan : 

- Kegiatan pemantauan terhadap pengelolaan dan penugasan 

pengajar dilakukan oleh Pusbindiklatren dengan didukung oleh 

para pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana lapangan terhadap 

aspek substansi program dan teknis aplikasi WiFAST.  

   Prosedur: 

- Bidang I dan bersama-sama dengan bidang lainya menyusun 

program monitoring pengelolaan dan penugasan pengajar; 

- Membuat KAK dan RAB program monitoring pengelolaan dan 

penugasan pengajar; 

- Mengusulkan progam pengelolaan dan penugasan pengajar beserta 

KAK dan RAB kepada Kapusbindiklatren; 

- Melakukan monitoring pengelolaan dan penugasan pengajar 

berdasarkan keputusan dari Kapusbindiklatren; 

- Menyusun laporan hasil monitoring pengelolaan dan penugasan 

pengajar. 

 

ii. Evaluasi 

   Ketentuan : 

- Kegiatan evaluasi terhadap pengelolaan dan penugasan pengajar 

dilakukan oleh Pusbindiklatren dengan didukung oleh para pihak 

yang ditunjuk sebagai pelaksana lapangan terhadap aspek substansi 

program dan teknis aplikasi WiFAST  

   Prosedur: 

- Bidang I dan bersama-sama dengan bidang lainya menyusun 

rencana evaluasi terhadap pengelolaan dan penugasan pengajar; 

- Membuat KAK dan RAB rencana evaluasi terhadap pengelolaan 

dan penugasan pengajar; 



 

 

 
WiFAST  

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGAJAR DIKLAT 

PERENCANAAN BAPPENAS ( PROGRAM WiFAST ) 

 

- Mengusulkan rencana evaluasi terhadap pengelolaan dan 

penugasan pengajar beserta KAK dan RAB kepada 

Kapusbindiklatren; 

- Melakukan rencana evaluasi terhadap pengelolaan dan penugasan 

pengajar berdasarkan keputusan dari Kapusbindiklatren; 

- Menyusun laporan hasil rencana evaluasi terhadap pengelolaan dan 

penugasan pengajar. 

 

iii. Perawatan dan Pemeliharaan program/aplikasi WiFAST 

   Ketentuan: 

- Pemeliharaan server, jaringan dan aplikasi WiFAST dilalukan 

berdasarkan monitoring, laporan  gangguan dan berdasarkan 

evaluasi berkala; 

- Pemeliharaan server, jaringan dan server, jaringan dan aplikasi 

WiFAST serta sms Gateway secara rutin diperlukan untuk 

menjamin kehandalan dan ketersediaan sistem; 

   Prosedur: 

- Bidang I dan TU Pusbindiklatren meyusun program pemeliharaan 

server,  jaringan dan aplikasi WiFAST; 

- Bidang I dan TU Pusbindiklatren menyusun program untuk 

pemeliharaan server, jaringan dan aplikasi WiFAST; 

- Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, untuk 

membahas program server, jaringan dan aplikasi WiFAST dan sms 

Gateway; 

- Bersama-sama dengan Pusdatin dan TU Pusbindiklatren 

melaksanakan server, jaringan dan aplikasi WiFAST dan SMS 

Gateway  

- Bidang I melakukan koordinasi untuk menyusun dan 

menyampaikan laporan pemeliharaan server, jaringan dan aplikasi 

WiFAST kepada Kapusbindiklatren. 
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BBAABB  IIVV  

PP  EE  NN  UU  TT  UU  PP  

 

 

Pedoman pengelolaan pengajar diklat perencanaan Bappenas (Program WiFAST) 

ini disusun sebagai pedoman bagi untuk memberikan arahan dan panduan 

pelaksanaan pengelolaan dan penugasan pengajar kepada para pihak yang terlibat, 

diantaranya; Prodi/Center pelaksana Diklat (12 PTN terkoneksi), Pusbindiklatren, 

Calon/Pengajar di Bappenas, dan Peserta Diklat. Serta kepada Pemda/K/L, yang 

secara jangka panjang diharapkan dapat menggunakan dan memanfaatkan aplikasi 

program WIFAST, untuk pengembangan diklat perencanaan dalam jangka 

panjang. 

Disamping itu, pedoman ini diharapkan dapat menyediakan database dan sistem 

aplikasi (program WiFAST) penugasan pengajar bagi Pusbindiklatren, 

Prodi/Center dan Pengajar sehingga dapat memenuhi dan menghasilkan Materi 

Diklat dan penyelenggaraan Diklat yang berkualitas. Serta adaptif dan responsif 

terhadap perubahan dan perkembangan terkait dengan kebijakan dan isu-isu 

Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehingga dengan panduan yang jelas, maka 

pengelolan database WiFAST dalam pengelolaan dan penugasan Widyaiswara/ 

Pengajar Diklat Perencanaan Bappenas dapat dilaksanakan dengan  Cepat, Mudah, 

dan Transparan.  

Dengan tersusunnya pedoman ini, diharapkan stakeholder yang berkepentingan 

dalam pengelolaan aplikasi program WiFAST dan penugasan pengajar dapat 

mematuhi dan menerapkan Pedoman Pengelolaan Pengajar Diklat Perencanaan 

Bappenas (Program WiFAST) ini dengan baik dan benar. Sehingga proses 

penyelenggaraan Diklat Gelar dan Diklat Non Gelar ini dapat terselenggara 

dengan baik dan berkualitas, sebagaimana tujuan dalam penyusunan buku ini. 

Apabila terdapat ketentuan dan mekanisme yang belum diatur dalam buku 

Pedoman in, dan diperlukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Diklat, 

maka akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut. Mengingat, 

buku pedoman yang disusun ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Oleh 

karena itu kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk 

penyempurnaan lebih lanjut.  
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