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Pengembangan SDM Aparatur Yang Lebih  Murah Dan Menarik:
Tips Untuk Para Pengelola Diklat dan atau Kepegawaian

Oleh
Dr. Ir. Dedy S. Priatna MSc.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren), BAPPENAS1

I. Latar Belakang

Sejak berdirinya tahun 1984, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren)
Bappenas, yang dahulu dikenal dengan OTO (Overseas Training Office) dan kemudian dikenal sebagai Pusat
Pendidikan dan Latihan Perencanaan Pembangunan (Pusdiklat Renbang), telah memberikan beasiswa dan
menghasilkan alumni sebanyak 11.401 orang, yang terdiri dari 329 orang S3 luar negeri, 1.739 orang S2 luar
negeri 542 orang S2 dalam negeri, serta untuk diklat non-gelar di luar negeri sebanyak 3.011 orang dan di
dalam negeri sebanyak 5.780 orang. Dari pengalaman dan pengamatan kami selama lebih dari 4 tahun menjadi
Kepala Pusat di Beppenas ini, ternyata banyak sekali yang dapat dijadikan pelajaran khususnya bagi kami di
Bappenas dan umumnya bagi para pengelola diklat dan atau kepegawaian baik di pemerintahan pusat dan
daerah, maupun masyarakat pada umumnya.

Sudah menjadi suatu fenomena umum di negeri ini, bahwa hampir seluruh unsur pimpinan pemerintahan
senantiasa meletakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada urutan teratas dari program kerjanya.
Namun, di dalam implementasinya, pengembangan SDM ini tidak berjalan sebagaimana mestinya atau dengan
kata lain hanya slogan saja!!. Hal ini disebabkan oleh tidak mencukupinya anggaran (kalau tidak mau disebut
tidak ada samasekali) yang mereka alokasikan untuk pengembangan SDM. Mereka akan lebih memprioritaskan
alokasi anggaran untuk pembangunan fisik, karena hasilnya akan lebih terlihat oleh masyarakat dibanding
dengan pengembangan SDM yang hasilnya baru akan terlihat beberapa puluh tahun kemudian. Lebih-lebih di
era reformasi seperti sekarang ini, dimana  keberadaan mereka pada posisi atau jabatan tersebut akan sangat
tergantung dari konstituen mereka masing-masing.

Biaya diklat gelar dan non-gelar yang mahal serta kualitas diklat yang dianggap kurang memadai dan
bermanfaat bagi pengembangan institusi atau karir mereka, menjadi salah satu penyebab utama enggannya
pimpinan institusi mengalokasikan anggaran untuk pengembangan SDM. Hal lain yang banyak menjadi
penyebab antara lain (1) ketiadaan PNS yang dapat memenuhi persyaratan untuk mengikuti diklat tersebut, (2)
Kekhawatiran pimpinan unit tersaingi oleh stafnya apabila dikirim diklat (khususnya diklat gelar), (3) merasa
seluruh stafnya telah memadai dan tidak memerlukan diklat lagi, (4) tidak ada insentif bagi kemajuan karir bagi
pegawai yang telah mengikuti diklat, (5) ketergantungan pimpinan unit yang sangat tinggi terhadap staf, (6)
penunjukan staf untuk mengikuti diklat dilakukan secara subyektif atau tanpa kriteria yang jelas, (7) Instansi
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tidak memiliki program pengembangan staf yang terstruktur, (8) pasifnya para pengelola diklat dan atau
kepegawaian di dalam mencari informasi diklat gelar dan non gelar dengan beasiswa dari luar instansinya, dan
(9) tidak sampainya informasi beasiswa diklat, baik ke instansinya maupun ke tangan Pegawai. Semua ini pada
akhirnya telah menyebabkan para pengelola diklat dan atau kepegawaian termasuk para PNS menjadi sangat
apriori terhadap diklat. Bahkan setiap surat penawaran diklat gratis sekalipun, banyak yang diabaikan  dan
tidak disebarluaskan, sehingga surat penawaran tersebut tidak sampai kepada PNS yang berhak menikmatinya
(baca: surat langsung masuk laci!!).

Tulisan ini sengaja saya susun untuk berbagi pengalaman dengan para pengelola diklat dan atau kepegawaian di
seluruh Indonesia, tentang bagaimana membuat diklat gelar dan non gelar menjadi lebih menarik minat pegawai
dan pimpinan dengan biaya yang relatif terjangkau. Tulisan ini juga kami sertai dengan Tips untuk para
pengelola Diklat dan atau kepegawaian , agar di masa yang akan datang jumlah PNS, khususnya dari pemda
Propinsi/Kabupaten/Kota, yang lulus seleksi nasional dalam memperoleh beasiswa Pusbindiklatren maupun
beasiswa dari institusi asing untuk sekolah di luar negeri, baik untuk studi S2 dan S3 maupun diklat non-gelar,
menjadi banyak.

II. Membuat Diklat Menjadi Lebih Murah dan Menarik

Sejak tahun 1984, Pusbindiklatren-Bappenas mengelola dan menyediakan beasiswa bagi PNS perencana yang
ingin melanjutkan studi S2 dan S3 serta diklat non-gelar hanya di Luar negeri. Namun, sejak tahun 1991,
Pusbindiklatren juga mulai menyediakan beasiswa untuk diklat non-gelar di dalam negeri. Sedangkan untuk S2
dalam negeri telah dimulai pada tahun 1999, dan bahkan beasiswa S3 di dalam negeri sudah juga dimulai pada
tahun 2004 ini. Dari pengalaman selama ini, selain masalah biaya studi (termasuk biaya hidup) yang dirasakan
sangat mahal, juga banyak peserta yang tidak dapat menyelesaikan studinya tepat waktu sesuai dengan jangka
waktu beasiswa yang diberikan (jangka waktu beasiswa Pusbindiklatren maksimum 24 bulan untuk S2 dalam
dan luar negeri dan 52 bulan untuk S3 luar negeri).

Untuk mengatasi permasalahan di atas, kajian-kajian telah dilaksanakan sejak lama, dan mulai tahun 2003
Pusbindiklatren bahkan telah mengadakan program S2 13 bulan, program S2 Double Degree, Program
Pelatihan Persiapan Bahasa Inggris (EAP = English for Academic Purpose) untuk dapat memperoleh beasiswa
S2 di luar negeri dari Institusi Asing Penyedia Beasiswa Luar Negeri, Program diklat non-gelar secara linkage
(Linkage Training), program magang di Bappenas bagi PNS dari Pemerintah Daerah, serta Penyebaran
Informasi Beasiswa dari Seluruh Dunia untuk Indonesia. Selain itu, Pusbindiklatren, juga sedang merencanakan
distance learning untuk beberapa mata kuliah/diklat elective di Universitas atau Penyelenggara Diklat yang
bekerjasama dengan Pusbindiklatren-Bappenas.

Prinsip dasar dari pengurangan biaya studi ini, adalah (1) memperpendek jangka waktu atau memastikan diklat,
(2) melaksanakan diklat di 2 tempat : di dalam negeri dan luar negeri, (3) memanfaatkan kemajuan teknologi,
(4) pembiayaan secara bersama (cost sharing) antara Pusbindiklatren dengan Institusi/Kedubes Asing Penyedia
Beasiswa atau dengan Instansi yang mengirimkan peserta diklat, dan (5) Memanfaatkan beasiswa dari
Institusi/Kedubes Asing yang telah tersedia bagi rakyat Indonesia.

1. Program S2 13 Bulan Dalam Negeri

Pusbindiklatren Bappenas sejak tahun 2003 telah mulai memperkenalkan program beasiswa S2 13 bulan dalam
bidang Manajemen Perencanaan Pembangunan (MPP) di UNHAS, dan mulai tahun 2004 ditambah lagi dengan
S2 Perencanaan Pembangunan di UNAND, S2 Perencanaan dan Kebijakan Publik (PKP) di UI, S2 Perencanaan
Wilayah dan Kota (MPWK) di ITB, S2 Studi Pembangunan di ITB, S2 Perencanaan Kota dan Daerah (MPKD)
di UGM, S2 Ekonomika Pembangunan di UGM, S2 Administrasi Publik di UNIBRAW, S2 Pembangunan
Wilayah dan Kota (PWK) di UNDIP, S2 Perencanaan Wilayah di IPB, dan S2 Ekonomi Pembangunan dan
Perencanaan di UNPAD. Dalam tahun 2005, Program S2 13 bulan ini diharapkan akan bertambah dengan
program S2 Administrasi Publik di UNSRI dan S2 Perencanaan SDA dan Lingkungan Hidup di UNPAD.
Program ini, selain diikuti oleh para penerima beasiswa Pusbindiklatren yang jumlahnya antara 15 – 30 peserta
per program, juga dapat diikuti oleh masyarakat umum yang berminat.



3

Dalam program S2 13 bulan ini, Pusbindiklatren tidak mengurangi besarnya biaya studi (SPP) yang dibayarkan
kepada Universitas karena SPP tetap dibayar penuh selama jangka waktu program reguler yang ada di
Universitas tersebut.  Sebagai contoh, program reguler di MPWK ITB adalah 18 bulan (3 semester), maka SPP
yang dibayarkan Pusbindiklatren adalah untuk 3 semester. Namun, karena MPWK ITB terikat dengan
perjanjian bahwa peserta harus dapat menyelesaikan dalam 13 bulan, maka sistim perkuliahan yang tadinya 3
semester, dirubah menjadi 3 catur wulan (3 x 4 bulan) ditambah dengan 1 bulan untuk penyelesaian thesis.

Sesuai perjanjian, apabila selama 2 tahun berturut-turut lebih dari 20% peserta dari MPWK ITB tidak dapat
menyelesaikan studinya dalam 13 bulan, maka Pusbindiklatren tidak akan mengirim peserta lagi ke MPWK
ITB. Demikian juga apabila dalam 1 tahun lebih dari 40% peserta yang dikirim Pusbindiklatren tidak lulus
dalam 13 bulan. Selain itu, bagi mereka yang tidak lulus 13 bulan, mereka tidak perlu membayar SPP lagi
sampai batas waktu 18 bulan, sesuai dengan program reguler di MPWK ITB. Namun demikian, setelah bulan ke
13, peserta harus menyediakan biaya hidup sendiri.

Cara seperti ini, jelas dapat memberikan insentive dan disinsentive kepada berbagai pihak yang terlibat.
Pusbindiklatren dapat memperoleh keuntungan beberapa bulan biaya hidup per peserta 5 bulan dari peserta
sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan jumlah peserta penerima beasiswa Pusbindiklatren. Insentive
untuk Universitas selain dapat meningkatkan penghasilan pengajarnya, juga dapat memperoleh jaminan jumlah
peserta. Sedangkan disintesivenya, apabila peserta tidak dapat menyelesaikan dalam 13 bulan, Universitas tidak
akan mendapatkan pemasukan SPP untuk 5 bulan ke depan, sehingga manajemen universitas diharapkan akan
berusaha keras mengawasi pengajar dan peserta agar betul-betul selesai tepat waktu.

Dengan model program seperti ini, dari sisi Instansi pengirim dapat memperoleh keuntungan dengan tidak
ditinggalkan stafnya terlalu lama, sehingga dapat menyusun rencana penempatan pegawainya lebih sistematis.
Di lain pihak, peserta akan memperoleh perlakuan dari Universitas dan pengajarnya secara lebih baik, sehingga
dapat terdorong motivasinya untuk menyelesaikan studinya tepat waktu karena kalau tidak selesai 13 bulan,
disinsentivenya harus membiayai hidupnya sampai yang bersangkutan selesai studi.

Dalam hal kualitas, Pusbindiklatren percaya bahwa Universitas tersebut di atas adalah Universitas terkemuka di
Indonesia, sehingga sudah barang tentu akan menjaga kualitas lulusannya. Hal ini mengingat nama baik
Universitas tersebut di mata masyarakat akan dipertaruhkan oleh kualitas lulusannya  di dunia nyata nanti.

2. Program S2 Double Degree

Program S2 Double degree adalah suatu program S2 yang dilaksanakan 1 tahun pertama di Universitas dalam
negeri, dan 1 tahun kedua dilaksanakan di Universitas luar negeri, dan dengan demikian peserta akan
memperoleh 2 gelar : dari Universitas dalam negeri dan dari Universitas luar negeri. Prinsip dasar dari program
double degree ini adalah credit transfer, dimana mata kuliah yang telah diambil di Universitas dalam negeri,
sepenuhnya dapat ditransfer ke Univesritas di luar negeri, dan sebaliknya, sehingga persyaratan jumlah kredit
(SKS) yang harus diambil untuk memperoleh gelar S2 di kedua Universitas tersebut dapat terpenuhi. Sedangkan
untuk penulisan thesis, peserta hanya menulis 1 thesis dengan supervisi oleh dosen pembimbing dari
Universitas dalam negeri dan universitas luar negeri.

Pada tahun 2003, Pusbindiklatren memulai program S2 Double degree di MPWK (Magister Perencanaan
Wilayah dan Kota) ITB dan RUG (Rijks Universiteit Groningen di Groningen Belanda), serta di MPKD
(Magister Perencanaan Kota dan Daerah) UGM dan IHS (Institute of Housing and Development Studies)
/Erasmus di Rotterdam Belanda. Pada tahun 2004, program S2 Double Degree ini bertambah dengan MIE
(Magister Ilmu Ekonomi) UI dengan Vrije University di Amsterdam untuk bidang Ilmu Ekonomi, dan dengan 3
Universitas di Belanda : Vrije University, ISS (Institute of Social Studies) di De Hague dan Wageningen
University di Wageningen, dalam bidang Ekonomi Pembangunan.

Program ini dimulai dengan persiapan bahasa Inggris selama 5,5 bulan di Indonesia (agar dapat memperoleh
skor TOEFL lebih dari 550) dan kuliah S2 dalam bahasa Inggris di ITB/UGM/UI selama 1 tahun pertama
dengan beasiswa Pusbindiklatren. Sebelum menyelesaikan studi S2 di ITB/UGM/UI pada tahun 1 tersebut,
peserta akan mengikuti seleksi beasiswa STUNED dari pemerintah Belanda. Apabila peserta lulus seleksi,
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maka peserta akan melanjutkan studinya selama 1 tahun di RUG atau IHS/Erasmus atau Vrije
University/ISS/Wageningen. Apabila peserta tidak lulus seleksi beasiswa STUNED, maka pada tahun ke 2
peserta akan tetap melanjutkan studinya di ITB/UGM/UI, sehingga yang bersangkutan hanya akan memperoleh
1 gelar dari ITB/UGM/UI. Untuk itu, selama mengkuti persiapan bahasa Inggris maupun kuliah di
ITB/UGM/UI, para peserta akan diarahkan untuk dapat lulus seleksi beasiswa STUNED tersebut.

Dengan cara seperti ini, Pusbindiklatren jelas dapat menghemat biaya sekolah di luar negeri. Untuk peserta dan
Instansi pengirim juga diuntungkan karena selain jangka waktu penyelesaian studi dapat lebih pasti, juga
kesempatan untuk memperoleh beasiswa studi S2 di luar negeri menjadi lebih besar. Sedangkan untuk
Universitas, selain menjadi sarana berlatih mengajar dalam bahasa Inggris, program ini juga dapat dijadikan
sarana untuk peningkatan kerjasama antar Universitas dalam negeri dan Universitas di luar negeri, sehingga
kualitas Universitas di dalam negeri dapat meningkat.

Sementara itu, Institusi/Kedubes Asing Penyedia Beasiswa Luar Negeri ini pun juga diuntungkan, karena biaya
studi S2 per peserta menjadi berkurang dari semula 2 tahun menjadi 1 tahun. Selain itu, jumlah calon peserta
PNS yang berkualitas juga menjadi terjamin, karena Pusbindiklatren telah melakukan seleksi lebih dulu.
Demikian pula dengan Universitas di luar negeri, mereka akan memiliki jaringan kerjasama Universitas di
Indonesia yang lebih luas, sehingga kualitas dan keragaman studi atau penelitian menjadi lebih luas.

3. Program EAP Untuk S2 Luar Negeri

Program EAP (English for Academic Purpose) ini ditujukan bagi peserta yang lulus seleksi beasiswa
Pusbindiklatren dengan skor TOEFL minimal 480. Kepada mereka akan diberikan beasiswa Pusbindiklatren
untuk pelatihan bahasa Inggris secara intensive di Pusat Bahasa Bappenas selama 5,5 bulan, agar skor TOEFL
meningkat menjadi minimal 550. Setelah nilai TOEFL nya meningkat, mereka akan dilamarkan ke seluruh
Instansi/Kedubes asing penyedia beasiswa di luar negeri oleh Pusbindiklatren. Apabila mereka lulus, maka
mereka akan mengikuti studi S2 di luar negeri, sedangkan apabila tidak lulus, maka mereka akan mengikuti S2
di dalam negeri sesuai dengan pilihan peserta masing-masing, dengan beasiswa Pusbindiklatren. Program ini
telah berjalan sejak tahun 2003 untuk jumlah peserta masing-masing 20 orang per angkatan.

Namun, untuk mereka yang pada saat seleksi Pusbindiklatren telah memperoleh skor TOEFL lebih dari 550,
tidak diikutsertakan dalam program EAP, tapi akan dimintakan dokumen yang diperlukan bagi keperluan
pelamaran beasiswa ke Instansi/kedubes asing penyedia beasiswa. Biaya pelamaran akan ditanggung oleh
Pusbindiklatren. Apabila mereka tidak lulus seleksi beasiswa luar negeri, maka kepada mereka akan diberikan
beasiswa S2 dalam negeri sesuai dengan pilihan Universitas masing-masing peserta.

Dalam program ini, Institusi/Kedubes Penyedia Beasiswa S2 Luar Negeri yang diprioritaskan adalah
Institusi/Kedubes yang memiliki jalinan kerjasama langsung dengan Pusbindiklatren (Kapusbindiklatren
sebagai anggota Tim Seleksi maupun Tim Pengarah). Pada tahun ini, program beasiswa tersebut meliputi
beasiswa STUNED dari pemerintah Belanda, beasiswa JDS (Japan Human Resources Development
Scholarships) dari JICA pemerintah Jepang, beasiswa ADS (Australian Development Scholarships) dari
Australia, dan beasiswa KDI (Korean Development Institute) dari Korea. Namun selain itu, Pusbindiklatren
juga dapat melamarkan ke Institusi/Kedubes lainnya yang selama ini memiliki kerjasama tidak langsung, seperti
beasiswa DAAD dari Jerman, beasiswa Lee Kuan Yew dari Singapore, Beasiswa Fulbright/Aminef dari USA,
beasiswa NZAID dari New Zealand, beasiswa Monbukagabusho dari pemerintah Jepang, Beasiswa
FASID/GRIPS dari Jepang, Beasiswa IMF, beasiswa NORAD dari Norwegia, beasiswa NUFFIC dari
Belanda, dan lain-lain.

Dengan cara seperti ini, untuk mengikuti studi S2 di luar negeri, Pusbindiklatren hanya menyediakan biaya
pelatihan bahasa Inggris selama 5,5 bulan dan biaya pelamaran. Selebihnya adalah upaya untuk mencari
informasi dan kerjasama dengan Institusi/Kedubes asing penyedia beasiswa luar negeri untuk Indonesia.
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4. Program Linkage Training

Program linkage training adalah suatu program training yang dilaksanakan sebagian di Indonesia dan sebagian
di luar negeri. Selama di Indonesia, peserta memperoleh dasar teori,  dan studi kasus serta pengalaman dari
praktisi Indonesia. Sedangkan selama di luar negeri peserta diklat memperoleh pemaparan pengalaman dari luar
negeri tersebut (Lesson Learned).

Selama ini, program training yang dilaksanakan secara linkage adalah diklat Pembangunan Sumberdaya
Ekonomi Lokal, yang dilakukan 2 minggu di Indonesia dengan biaya dari Pusbindiklatren (kecuali tiket pp
dalam negeri dari Pemda yang mengirimkan peserta) dan 2 minggu di Belanda dengan beasiswa dari
pemerintah Belanda (kecuali tiket PP di dalam dan luar negeri dari Instansi yang mengirimkan peserta). Diklat
lainnya adalah diklat Pembangunan Infrastruktur Secara Kemitraan Pemerintah Swasta, yang dilakukan 1
minggu di Indonesia dan 1 minggu di luar negeri, dengan biaya secara cost sharing dari Pusbindiklatren,
Institusi/Kedubes Asing dan Instansi yang mengirimkan peserta.

Dengan cara seperti ini, selain biaya diklat luar negeri menjadi berkurang, juga dapat menjadi sarana bagi
penyelenggara diklat di dalam negeri dalam mengembangkan wawasannya.

5. Program Magang

Program magang adalah program latihan bekerja atau membuat kajian/penelitian secara bersama (joint
research) di Intitusi lain. Dalam 2 tahun ini, program magang telah dimulai dengan mengundang perencana
Pemda untuk bekerja di Bappenas selama 4 bulan. Selama bekerja di Bappenas, Pusbindiklatren akan
menanggung biaya makan, penginapan, transport lokal dan alat tulis, sedangkan Pemda menaggung tiket pp. Di
masa yang akan datang, program magang ini akan dikembangkan tidak hanya di Bappenas, tapi di Instansi
Asing, baik Instansi asing di dalam negeri maupun di luar negeri.

Program ini, walaupun biayanya murah karena tidak ada biaya SPP (tuition fee), tapi akan memberi manfaat
yang besar terhadap peningkatan kompetensi pegawai sebagaimana diklat non-gelar konvensional lainnya.
Selain itu, program ini juga akan membentuk jaringan kerja antara Pemerintah Daerah dengan Instansi tempat
magang.

6. Program Diklat Cost Sharing / Partially Funded

Agar biaya diklat terasa lebih ringan, maka pembayaran diklat Pusbindiklatren diadakan dengan cara (1) full
funding, (2) Cost Sharing dan (3) Partially Funded.

Program diklat Full Funding adalah program diklat dimana seluruh biaya ditanggung oleh beasiswa
Pusbindiklatren. Diklat yang diselenggarakan dengan cara ini adalah diklat-diklat yang wajib diikuti oleh para
pejabat atau calon pejabat fungsional Perencana dan dananya masih tersedia dalam Loan JBIC. Diklat tersebut
adalah diklat Penjenjangan Fungsional Perencana Tingkat Pertama dan Tingkat Muda. Namun mulai tahun
2005, Diklat ini akan dilaksanakan secara cost sharing.

Program Diklat Cost Sharing adalah program diklat dimana seluruh biaya ditanggung dengan beasiswa
Pusbindiklatren, kecuali tiket pp oleh Instansi yang mengirimkan peserta. Diklat tersebut adalah diklat gelar,
diklat penjenjangan fungsional perencana tingkat Madya dan Utama, Diklat Substantif, dan Magang. Untuk
diklat-diklat ini, baik tempat maupun waktu diklat ditetapkan sepenuhnya oleh Pusbindiklatren.

Program diklat Partially Funded adalah program diklat dimana Pusbindiklatren hanya membiayai tuition fee,
sedangkan non-tuition fee dibiayai oleh Instansi yang mengajukan permohonan diadakannya diklat tersebut.
Diklat tersebut adalah seluruh diklat substantive, yang jadwal dan waktunya ditentukan (tapi harus disetujui
Pusbindiklatren) oleh Instansi yang mengajukan permohonan.
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Dengan cost sharing ataupun partially funded ini, maka walaupun secara total biaya diklat adalah sama, tapi
baik Pusbindiklatren maupun Instansi Pengirim Peserta akan sama-sama diuntungkan karena menanggung
beban biaya diklat yang lebih murah.

7. Distance Learning

Tahun 2005, Pusbindiklatren merencanakan distance learning untuk sebagian mata Diklat/mata kuliah. Yang
dimaksud dengan distance learning adalah mengikuti sebagian diklat gelar dan non-gelar dari para pengajar
yang berada pada jarak jauh, yaitu dengan menggunakan teknologi multimedia yang saat ini telah sedemikian
majunya. Dengan distance learning, maka peserta diklat dapat mengikuti sebagian mata diklat atau mata kuliah
dari para ahli di luar negeri atau luar kota dengan tanpa perlu pergi ke luar negeri atau ke luar kota, dan
demikian juga sebaliknya para pengajar tidak perlu datang ke tempat diklat peserta. Dengan cara seperti ini,
tentu saja biaya diklat dapat ditekan.

8. Penyebaran Informasi Beasiswa Dari Seluruh Dunia Untuk Indonesia

Pada saat ini Pusbindiklatren sedang dalam tahap final pencetakan Buku Informasi Beasiswa Dari Seluruh
Dunia Untuk Indonesia. Dengan buku ini, diharapkan seluruh Instansi Pemerintah khususnya dan masyarakat
pada umumnya dapat memanfaatkan secara maksimal sumber beasiswa luar negeri yang sampai saat ini tersedia
bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan membaca persayaratan beasiswa dalam buku ini, PNS atau masyarakat pada umumnya dapat lebih dini
mempersiapkan diri agar dapat memenuhi seluruh persyaratan dan lulus seleksi. Selain itu, kami juga ingin
memberikan kesan, bahwa untuk memperoleh beasiswa di luar negeri tidaklah sulit, selama yang bersangkutan
mengetahui informasi dan dapat memenuhi seluruh persayaratannya.

Dengan cara seperti ini, pemerintah Indonesia tidak perlu lagi menyediakan dana untuk dapat menyekolahkan
ke luar negeri.

III. Tips Untuk Para Pengelola Diklat dan atau Kepegawaian

1. Menyusun Program Peningkatan Kompetensi SDM

Agar pengembangan SDM dapat berjalan tepat sasaran dengan biaya semurah mungkin, maka langkah pertama
yang harus dilakukan adalah mengetahui peta kompetensi dari setiap pegawainya, dan setelah itu mulai
menyusun program peningkatan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan peningkatan kapasitas institusi,
lengkap dengan perhitungan anggaran yang diperlukan.

2. Pro Aktif Mencari dan Menyebarkan Informasi Beasiswa

Apabila  kemampuan anggaran ternyata tidak mencukupi, maka yang harus dilakukan adalah mencari informasi
sumber pembiayaan dari luar, yaitu dengan mencari secara pro-aktif informasi sumber-sumber beasiswa yang
tersedia dan terbuka untuk instansinya. Selain dari internet dan sebagainya, perlu dicatat, bahwa Pusbindiklatren
Bappenas adalah salah satu Instansi yang dapat dijadikan sumber informasi.

Seluruh Informasi beasiswa harus difahami secara mendalam oleh seluruh staf yang ada pada Pengelola Diklat
dan atau Kepegawaian, agar dapat dijadikan tempat bertanya yang kredibel bagi seluruh PNS di lingkungannya
.Mohon diingat bahwa persyaratan beasiswa dari setiap institusi penyedia beasiswa adalah berbeda satu sama
lain.

Apabila semua persyaratan telah difahami, maka mulailah dengan penyebaran informasi kepada seluruh staf
yang ada, serta sekaligus menjaring SDM yang potensial. Untuk itu, penyebaran informasi, harus disertai
dengan permohonan pengajuan calon dari atasannya masing-masing kepada Pengelola Diklat dan atau
Kepegawaian, sesuai dengan persyaratan beasiswa ditambah dengan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh
Pengelola Diklat dan atau Kepegawaian. Penyebaran ini dapat dilakukan melalui Surat atau Memo kepada
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Pimpinan Unit Eselon 2 atau 3 serta Papan Pengumuman yang tersedia di Unit-Unit Kerja yang ada.
Penyebaran informasi ini harus dilakukan sesering dan di sebanyak mungkin tempat, agar staf dapat
mempercayai niat baik Pengelola Diklat dan atau Kepegawaian sehingga dengan demikian minat mereka untuk
mengikuti diklat juga akan termotivasi.

3. Menjalin Kerjasama Dengan Penyedia Beasiswa

Apabila ternyata selalu ada cukup banyak staf di lingkungan Instansi yang memenuhi syarat, maka mulailah
membina hubungan baik dengan para Peyedia Beasiswa tersebut dengan jalan berhubungan langsung, melalui
surat, telephone atau email. Mintalah kepada mereka untuk mencatatkan Instansi anda dalam daftar alamat yang
dapat dikirimi informasi beasiswa secara rutin.

Kepedulian seperti ini akan dicatat oleh para penyedia beasiswa, sehingga Instansi anda akan secara rutin
memperoleh informasi beasiswa setiap tahun. Menurut pengalaman kami, Instansi Penyedia Beasiswapun
sesungguhnya kesulitan menyebarkan informasi dan memperoleh calon penerima beasiswa yang baik,
khususnya dari lingkungan PNS, sehingga dengan cara seperti ini, mereka pun menjadi diuntungkan. Dalam
menjalin hubungan baik ini, sesekali cobalah Instansi mengundang staf atau pimpinan dari Institusi Penyedia
Beasiswa tersebut ke tempat anda untuk memberikan penjelasan beasiswa di hadapan staf-staf anda.

Apabila dapat menjalin hubungan baik dengan banyak Institusi Penyedia beasiswa, maka informasi yang
diperoleh dan dapat disebarluaskan kepada staf pun akan semakin banyak pula.

4. Melakukan Seleksi dan Persiapan Dini

Apabila calon peserta ternyata hanya sedikit atau bahkan selalu tidak ada calon yang dapat memenuhi
persyaratan beasiswa tersebut, maka mulailah melakukan seleksi dan persiapan lebih dini. Dengan telah
difahaminya persyaratan berbagai beasiswa, para Pengelola Diklat dan atau Kepegawaian dapat secara berkala
melakukan seleksi administratif (umur, IPK, jangka waktu pengalaman kerja dll) terhadap seluruh staf yang
potensial. Dari hasil seleksi administratif ini, mulailah menyusun database (pangkalan data) pegawai yang
potensial untuk memperoleh beasiswa.

Langkah berikutnya adalah melakukan seleksi non-administratif kepada seluruh calon potensial, seperti TPA
(Tes Potensi Akademik) dan bahasa Inggris (tes TOEFL) dengan biaya peserta sendiri atau biaya instansi. Biaya
tes TPA adalah sekitar Rp. 100.000 per orang dengan minimal peserta 20 orang dan biaya tes TOEFL sekitar
Rp. 250.000 per orang, dengan minimal peserta 10 orang.

Sebagai contoh, salah satu persyaratan beasiswa Pusbindiklatren adalah memiliki nilai TPA minimal 500 untuk
PNS dari Pemda Luar Jawa, minimal 525 untuk PNS dari Pemda di Jawa, dan 565 untuk PNS Pusat. Dengan
demikian, apabila setelah tes TPA ternyata memiliki skor TPA lebih besar dari yang dipersyaratkan, maka
kepada mereka berikanlah tes TOEFL. Apabila skor TOEFL lebih dari 400, maka mereka telah layak
memperoleh beasiswa Pusbindiklatren untuk S2 dalam negeri, sedangkan apabila lebih besar dari 480 layak
memperoleh beasiswa Pusbindiklatren untuk S2 double degree atau S2 luar negeri dengan terlebih dahulu
mengikuti pelatihan bahasa Inggris untuk meningkatkan TOEFL sampai 550 (EAP) selama 5,5 bulan.
Sedangkan apabila skor TOEFL nya lebih dari 550, maka yang bersangkutan dapat langsung didaftarkan oleh
Pusbindiklatren untuk memperoleh beasiswa S2 di luar negeri atau bahkan dapat langsung melamar ke Institusi
Penyedia Beasiswa. Untuk memudahkan pegawai, pelamaran ini sebaiknya dilakukan oleh Pengelola Diklat
dan atau Kepegawaian, dengan biaya dari Instansi.

Namun, apabila instansi anda mempunyai cukup dana untuk meningkatkan skor TOEFL, kami sarankan juga
mengadakan pelatihan bahasa Inggris di instansi sendiri atau mengirimkan staf untuk mengikuti pelatihan
bahasa Inggris di Pusat Bahasa terdekat. Sesungguhnya peningkatan kemampuan bahasa Inggris ini selain untuk
persyaratan beasiswa, juga untuk kepentingan instansi anda sendiri.

Mohon juga diingat, bahwa TPA diperlukan hanya untuk memperoleh beasiswa Pusbindiklatren dan mengikuti
program S2 hampir di seluruh perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Sedangkan untuk memperoleh
beasiswa dari Institusi / Kedubes Asing Penyedia Beasiswa luar negeri, selain persyaratan administratife, hanya
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skor TOEFL yang diperlukan. Jangan lupa menyusun lagi database peserta potensial dengan skor TPA dan
TOEFL.

5. Menyediakan Anggaran untuk Cost Sharing

Langkah terakhir adalah menyediakan anggaran yang diperlukan, yaitu untuk melakukan pemetaan pegawai,
analisa kebutuhan diklat, biaya tes TPA (apabila menginginkan beasiswa Pusbindiklatren dan sekolah S2 di
dalam negeri), tes TOEFL, pelatihan bahasa Inggris (apabila ingin mengadakan sendiri), dan biaya pelamaran.
Selain itu, apabila beasiswa diberikan hanya sebagian, maka anda juga harus menyediakan untuk biaya cost
sharing yang diperlukan

IV. Penutup

Demikian tulisan ini saya susun, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi peningkatan kompetensi SDM di
lingkungan anda. Bagi yang berminat untuk mengetahui informasi beasiswa dari seluruh dunia untuk Indonesia,
mulai bulan depan mintalah buku “Informasi Beasiswa Dari Seluruh Dunia Untuk Indonesia” dari
Pusbindiklatren, dan apabila ingin lebih dari 1 buku, Pusbindiklatren akan mengenakan biaya cetak. Khusus
bagi yang berminat memperoleh beasiswa Pusbindiklatren, kami berharap agar para Pengelola Diklat dan atau
Kepegawaian dapat mulai menjalin jaringan kerja dengan Pusbindiklatren secepatnya, dengan cara
menghubungi Pusbindiklatren melalui telpon, faksimili, email dan surat , atau dapat melihat situs/homepage
Pusbindiklatren Bappenas sesuai dengan alamat yang tertulis dalam Majalah Simpul ini.


