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Hal Pemanggilan Peserta Diklat Bulan Oktober Tahun 2017 

Yth. 1. Para Direktur 
2. Para Kepala Kantor Wilayah 
3. Para KepaJa KPKNL 

di lingkungan DJKN 


Dalam rangka peningkatan kapasitas seluruh sumber daya manusia di lingkungan 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. 	 DJKN bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian 


Keuangan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dirancang untuk 


mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN. 


2. 	 Berkenaan dengan hal tersebut, kami meminta bantuan Saudara untuk menugaskan pegawai 

di lingkungan unit kerja/ kantor Saudara untuk mengikuti diklat pada waktu dan tempat serta 

persyaratan yang telah ditetapkan (nama pegawai, jenis serta waktu dan tempat diklat 

terlampir). 

3. 	 Untuk diklat yang bersifat mandatory (diklat yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan 


organisasi dan membutuhkan keikutsertaan pejabat/staf tertentu) maka seleksi calon peserta 


diklat dilakukan oleh Kantor Pusat DJKN. 


4. 	 Diklat yang sifatnya diasramakan, akomodasi peserta ditanggung oleh penyelenggara diklat 


dan peserta sudah dapat check in di tempat diklat 1 (satu) hari sebelum diklat dimulai. Biaya 


perjalanan dinas serta lumpsum harian diklat untuk mengikuti kegiatan terse but dibebankan 


pada POK Sekretariat DJKN tahun 2017. 


5. 	 Penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan diklat dapat dilihat pada Pedoman Teknis 


Penyelenggaraan Diklat DJKN tahun 2017 sebagaimana terlampir. 


Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih. 

Plh. Sekretaris Ditjen, 

JA!Arik 
f 	 NIP d 

Tembusan: 

Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat D~IKN 




Lampiran Surat 
Nomor : IKN.1/2017 
Tanggal: 

KETENTUAN DIKLAT 

1. 	 KETENTUAN UMUM (Berlaku untuk Semua 
a. 	 Mengisi dan mengupload foto pada alamat: 

www.semantik.bppk.kemenkeu.go.id menggunakan Janngan pusinteklintranet, dengan 
usemame dan password menggunakan NIP baru atau 123456. 

b. 	 Membawa pakalan olahraga. 
c. 	 Membawa Kartu ASKES/BPJS pribadi. 
d. 	 Membawa laptop 

2. 	 KETENTUAN KHUSUS (Berdasarkan Lokasi Diklat) 
a. 	 Pusdiklat KNPK 

Peserta diwajibkan mengirim file persyaratan registrasi via email ~~~~~=~~= 
dengan subject "Nama Peserta_Nama Diklat" paling lambat 1 minggu sebelum 
diklat 

III Pas foto 4x6 (Iatar belakang warna merah), dengan ketentuan bagi pria berjas dan berdasi 
sedangkan bagi wanita berpakaian kebaya nasional. 

III Fotokopi SK Kepangkatan terakhir 1 lembar; 
III Fotokopi Ijazah Pendidikan Formal terakhir 1 (satu) lembar; 

Adapun dikumpulkan pada hari pertama diklat adalah pas foto sebanyak 
tiga dan bukti online melalui semantik. 

mengikuti diklat, peserta diwajibkan atasan kemeja dan 
bawahan hitam/gelap. 

b. 	 Pusdiklat PSDM dan Pusdiklat Keuangan Umum 
Selama diklat peserta diklat diwajibkan memakai pakaian dengan ketentuan 
berpakaian di Kementerian Keuangan. 

c. 	 Balai Diklat Keuangan 
Menyerahkan administrasi 
III fotokopi Kepangkatan terakhir sebanyak 1 lembar; 
III fotokopi ijazah terakhir sebanyak 1 lembar; 
III Surat dari yang hOr\A/on.:.rv. 

mengikuti diklat, diwajibkan rn",rn<::l,k-<>; atasan putih dan n<:l\.• /<:Jr\<:> 

dikecualikan hari dan Jumat batik panjang. 

http:hOr\A/on.:.rv
http:www.semantik.bppk.kemenkeu.go.id
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