Nomor
Lamp.
Hal

:
:
:

0710/B14/PP/2017
13 Februari 2017
2 (dua) eksemplar
Diklat Calon Instruktur Nasional - Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik
(Keahlian Ganda) Bagi Guru SMA dan SMK (Keahlian Ganda)

Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ….………………
2. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan/Instansi/Perusahaan
(Terlampir)

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik
Industri (PPPPTK BMTI), akan menyelenggarakan Diklat Calon Instruktur Nasional - Program
Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik Bagi Guru SMA dan SMK (Keahlian Ganda) bagi Guru
SMK/SMA. Pada tanggal 10 Februari 2017 kami telah mengirim surat ke setiap Pusat Belajar (PB) perihal
Instruktur Nasional Keahlian Ganda. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan Saudara untuk
menugaskan calon Instruktur Nasional (yang sudah diverifikasi/diusulkan) yang akan mengajar pada PB di
sekolah Saudara untuk mengikuti pelatihan ini.
Kami membutuhkan sebanyak 5 (lima) orang Calon Instruktur sesuai dengan paket yang akan
diselenggarakan (terlampir). Untuk PB yang mendapat 2 kelas/2gelombang dapat mengirimkan Calon
Instruktur sebanyak maksimum 10 orang.
Daftar nama usulan Calon Instruktur yang sudah kami terima sampai tanggal 13 Februari 2017 tercantum
dalam surat ini, sedangkan yang lain masih kami kosongkan untuk diisi oleh Kepala Sekolah/PB.

Nama Kegiatan

Diklat Calon Instruktur Nasional - Program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi
Pendidik (Keahlian Ganda) Bagi Guru SMA dan SMK

Tanggal

16 Februari s.d 23 Februari 2017

Tempat

PPPPTK BMTI, Jl. Pasantren Km. 2, Cimahi, Jawa Barat

Check - in

Kamis, 16 Februari 2017, mulai pukul 15.00 wib

Pembukaan

Kamis, 16 Februari 2017, pukul 19.30 wib

Penutupan

Kamis, 23 Februari 2017 pukul 16.30 wib

Check - out

Jum’at, 24 Februari 2017 selambat-lambatnya Pukul 10.00 wib
a. Peserta diusulkan oleh Pusat Belajar;
b. Peserta dalam keadaan sehat, tidak sedang menderita penyakit tertentu;
c. Membawa Laptop;
d. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
e. Khusus bagi peserta wanita yang sedang hamil, apabila terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan terkait dengan kehamilannya, resiko ditanggung yang bersangkutan.
Konfirmasi yang terkait dengan kegiatan ini dilakukan pada hari kerja (Senin s.d
Jumat), antara Pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB, melalui contact person: Sdr. Erwin
Danismaya, S.E, M.Ak (08122173897), Harry Suryahadi, SE., MM
(08562143638), atau telp. 022-6652326 Ext. 127.

Persyaratan Peserta

Konfirmasi

Kehadiran Peserta

a. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sampai dengan penutupan;
b. Bersedia mengikuti aturan yang diterapkan.

Kelengkapan yang harus
dibawa Peserta

a. Surat Tugas dari Dinas Pendidikan/Kepala Sekolah setempat/atau pimpinan
instansi asal peserta;
b. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar;
c. Kartu Askes/BPJS/Asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan
oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di Klinik atau Rumah Sakit
Umum (Catatan: PPPPTK BMTI hanya menanggung pemeriksaan dan atau
pengobatan ringan yang dilaksanakan di Klinik PPPPTK BMTI) dan akan
dilayani selama jam kantor;
d. Membawa SPPD dari PPPPTK BMTI (terlampir), yang telah ditandatangani &
distempel (sesuai tanda √ pada SPPD) oleh pejabat yang berwenang. Nama
pejabat dan NIP (bila ada) ditulis dengan pensil atau ditulis pada kertas secara
terpisah. Guna keseragaman dan mencegah kesalahan, pengetikan akan dilakukan
oleh PPPPTK BMTI;
e. Mengisi Biodata Peserta Diklat dari PPPPTK BMTI secara online di
http://tedcbandung.com/biodata;
f. Membawa pakaian batik untuk pembukaan dan penutupan kegiatan.

Pembiayaan

a. Biaya Perjalanan;
- Biaya perjalanan dan uang saku peserta akan dibayarkan sesuai peraturan dan
ketersediaan anggaran dalam DIPA 2016;
- Peserta menggunakan pesawat kelas ekonomi, dibuktikan dengan tiket
boarding pass, airport tax dan tanda bukti pengeluaran lainnya lalu diserahkan
ke panitia kecuali peserta yang berdomisili dalam Jawa yang dibuktikan
dengan tiket darat dan bukti pengeluaran lainnya;
- Panitia tidak dapat mengganti biaya perjalanan bagi peserta yang tidak
menyerahkan karcis, tiket boarding pass, airport tax serta bukti pengeluaran
lainnya;
- Bukti pertanggungjawaban perjalanan peserta (tiket, boarding pass, dsb) harus
sesuai dengan nama yang bersangkutan dan dipastikan nama yang
bersangkutan telah terdaftar dalam database maskapai penerbangan (karena
dalam pemeriksaan, Badan Pemeriksaan Keuangan RI akan melakukan
crosscheck bukti perjalanan).
b. Akomodasi dan konsumsi;
- Akomodasi dan konsumsi disesuaikan dengan standar pelayanan yang berlaku
di PPPPTK BMTI;
Pembiayaan tersebut, akan dibayarkan 1 (satu) hari sebelum penutupan kegiatan.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Tembusan:
1. Dirjen GTK;
2. Direktur Tenaga Kependidikan.

