NOTA DINAS
NO. 1194/ND/X.7/12/2015

Kepada Yth.

: 1. Para Inspektur
2. Para Kepala Auditorat pada AKN I s.d. VII
3. Para Kepala Perwakilan
4. Para Kepala Direktorat
5. Para Kepala Biro
6. Kepala Bagian Tata Usaha
7. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
8. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan
9. Kepala Balai Diklat Medan
10. Kepala Balai Diklat Yogyakarta
11. Kepala Balai Diklat Makassar

Dari

: Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Lampiran

: Lima berkas

Perihal

: Penyampaian Kalender Diklat Triwulan I Tahun 2016

Tempat, Tanggal

: Jakarta, 23 Desember 2015

Sehubungan dengan rencana diklat bagi para pegawai BPK RI tahun 2016, mendahului diterbitkannya Kalender Diklat
Tahun 2016, bersama ini kami sampaikan dengan hormat kalender Triwulan I Tahun 2016 (Januari s.d. Maret 2016)
untuk menjadi pertimbangan penyusunan perencanaan kegiatan di satker saudara. Perlu kami informasikan bahwa:
1. Untuk diklat Kepemimpinan, diklat Fungsional dan diklat Prajabatan, pengumuman rinci atas pelaksanaan kegiatan
tersebut termasuk calon peserta, batas waktu konfirmasi dan persyaratan lainnya (jika ada) akan diterbitkan
melalui nota dinas tersendiri;
2. Untuk diklat teknis yang merupakan program Pusdiklat, Saudara dapat mengusulkan peserta sesuai kriteria yang
ditentukan, disusun berdasarkan urutan prioritas dan disampaikan melalui nota dinas kepada Kepala Pusdiklat atau
Kepala Balai Diklat sesuai dengan lokasi penyelenggaraan diklat;
3. Untuk diklat teknis yang berasal dari permintaan unit kerja, kami mengharapkan rencana kegiatan diklat sudah
kami terima paling lambat 3 minggu sebelum tanggal penyelenggaraan agar kami memiliki waktu yang cukup
untuk persiapan diklat. Kami mohon persetujuan atau konfirmasi jika ada perubahan atas rencana
penyelenggaraan diklat tersebut;
4. Pusdiklat hanya akan memproses usulan peserta jika nota dinas ditandatangani oleh Kepala Satker. Nota Dinas
usulan berisi nama, NIP, jabatan (jika struktural)/peran (jika pemeriksa), jumlah Jam Pelajaran (JP) di tahun
berjalan dan tahun sebelumnya (form terlampir) sebagai proses agar penugasan diklat memperhatikan kebutuhan
satker dan proporsi penugasan diklat yang seimbang;
5. Pusdiklat akan menentukan peserta diklat dan akan melakukan pemanggilan peserta yang memenuhi persyaratan
dan belum pernah mengikuti diklat serupa dalam dua tahun terakhir dengan mengirimkan nota dinas pemanggilan
peserta. Satuan Kerja harap mengusulkan peserta kepada Pusdiklat atau Balai Diklat sesuai tempat
penyelenggaraan diklat melalui Nota Dinas yang disusun berdasarkan urutan prioritas. Sehubungan dengan
optimalisasi penyelenggaraan diklat, kami mohon agar Saudara mendaftar ke tempat terdekat;
6. Untuk penyelenggaraan ujian online e-learning Pengadaan Barang dan Jasa, Pusdiklat akan memberikan
kesempatan ujian bagi 30 orang peserta setiap angkatan dan akan memprioritaskan ujian online bagi satker yang
mengusulkan peserta terbanyak (maksimal 6 peserta untuk setiap satker).
Atas perkenaan dan perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Dwi Setiawan Susanto
NIP.196911261996031001
Tembusan :
1. Auditor Utama KN I s.d. V II
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