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Nomor

Lampiran

Satu set

Hal

Pemanggilan Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

12Maret2018

Mata Pelajaran Matematika bagiGuru SMK
Yth. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
(terlampir)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri (PPPPTK BMTI), akan menyelenggarakan Diklat Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan Mata Pelajaran Matematika bagi Guru SMK.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan Saudara untuk menugaskan nama-nama terlampir menjadi peserta
kegiatan dimaksud, dengan penjelasan sebagai berikut:
Nama Kegiatan
Periode

Tempat

Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Mata Pelajaran Matematika bagi
Guru SMK

18s.d25Maret2018

PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri (PPPPTK BMTI), Jl. Pasantren, Km. 2, Cibabat,
Cimahi Utara 40513

Check-in

Minggu, 18Maret 2018, pukul 13.00 wib

Registrasi & pembukaan

Benin, 19 Maret 2018, pukul 7.30 wib

Penutupan

Sabtu,24 Maret 2018, pukul 15.45 wib

Check-out

Minggu, 25 Maret 2018, selambat-lambatnya pukul 12.00 wib

Persyaratan Peserta

a. Pesertasesuailampiran dan tidak dapat diganti;

b. Tidak diperkenankan membawa anak^eluarga;
c. Khusus bagi peserta wanita yang sedang hamil, dimohon untuk memastikan
kesehatannya dan mampu mengikuti kegiatan, apabila terjadi sesuatu terkait dengan
kehamilannva, maka menjadi resiko yang bersangkutan.

Konfirmasi

Konfirmasi yang terkait dengan kegiatan ini dilakukan pada hari kerja (Benin s.d Jumat),
antara Pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB, paling lambat 2 (dua) hari sebelum kegiatan dilaksanakan,
melalui contact person: Bdri. Yustri Marsaulina (0815-7357-3481) atau Wahyu Purnama,
S,Si., M.Pd. (0852-1942-8220).

Kehadiran Peserta

a. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sampai dengan akhir kegiatan;
b. Apabila tidak mengikuti kegiatan dengan alasan sakit, harus menginformasikan
kepada Instruktur atau Petugas Administrasi Kelas,
0. Bersedia mengikuti aturan yang diterapkan.

Kelengkapan yang hams

a. Membawa laptop;

dibawa Peserta

b. Surat Tugasdari Dinas Pendidikan/Kepala Bekolah setempat;
c. Pasfoto berwama ukuran 3 x 4 cm sebanyak tiga lembar;

d. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;

e. Kartu Askes/BPJS/Asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh

peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di Klinik atau Rumah Bakit Umum
terdekat;

f. Membawa baju batik, baju olahraga, sepatu olahraga dan obat-obatan pribadi;

g. Membawa SPPD dari PPPPTK BMTI (terlampir), yang telah ditandatangani &
distempel (sesuai tanda Vpada 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.

Pembiayaan

a. Biaya Perjalanan:

Biaya perjalanan dan uang saku peserta akan dibayarkan sesuai peraturan dan
ketersediaan anggaran dalam DIPA PPPPTK BMTI2018;

Peserta menggunakan pesawat kelas ekonomi, dibuktikan dengan tiket, boarding pass,

airport tax dan tanda bukti pengeluaran lainnya, lalu diserahkan ke panitia. Wajib
untuk membeli tiket pesawat pulang pergl;

Panitia tidak dapat mengganti biaya perjalanan bagi peserta yang tidak menyerahkan
karcis, tiket, boardingpass, 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 ditetapkan
PPPPTK BMTI.

Pembiayaan tersebut akan dibayarkan 1 (satu) hari sebelum penutupan diklat.
Demikian, atasbantuan dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terimakasih.

i Patlung,
Tembusan:

1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
3. PPK PPPPTK BMTI.
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