
 
 
 
 

Nomor  : B - 903/Bdl.06/2/Kp.02.2/04/2021                             26 April 2021 
Sifat  : Biasa 
Lampiran : 4 lembar 
Hal  : Pelatihan di Wilayah Kerja Tenaga Teknis Administrasi 
 
 
Yth.  
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banjarnegara 
 
  
Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat kami sampaikan bahwa Balai Diklat Keagamaan Semarang Tahun 2021 
akan menyelenggarakan Pelatihan di Wilayah Kerja (PDWK) pada Kantor Kementerian 
Agama Kab. Banjarnegara dengan penerapan Protokol Kewaspadaan Pencegahan 
Corona Virus secara disiplin dan ketat.  

Sehubungan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak berkenan menugaskan calon 
peserta untuk mengikuti pelatihan tersebut dengan penjelasan sebagai berikut : 

I. Jenis Pelatihan dan Pelaksanaan 
a. Jenis Pelatihan 

1. Pelatihan Teknis Penyusunan Standart Operating Procedure (SOP) di 
Wilayah Kerja  

2. Pelatihan Teknis Moderasi/Kerukunan Umat Beragama Bagi ASN di Wilayah 
Kerja  

b. Pelaksanaan 
Hari/tanggal  : Senin – Sabtu, 24 - 29 Mei 2021 
Waktu Kegiatan : Pukul 08.00 – 17.00 WIB 
Pembukaan  : Senin, 24 Mei 2021 Pukul 09.00 WIB 
Tempat   : Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kab. 

Banjarnegara 

II. Kepeserta 
a. Peserta setiap jenis pelatihan yang memenuhi syarat kepesertaan dengan 

penjelasan sebagai berikut : 

1. Pelatihan Teknis Penyusunan Standart Operating Procedure (SOP) 
Pegawai berstatus PNS / non PNS yang dipandang kompeten untuk menjadi 
bagian dari Tim penyusun SOP (Pejabat, Kepala KUA, Kepala Tata Usaha, 
JFU/JFT, dll) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Banjarnegara 
berjumlah 40 peserta.  

2. Pelatihan Teknis Moderasi/Kerukunan Umat Beragama Bagi ASN 
Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama (PNS dan PPPK) yang 
melaksanakan tugas di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. 
Banjarnegara berjumlah berjumlah 40 peserta.. 

b. Data calon peserta harap dimasukkan dalam Simdiklat oleh Admin Unit paling 
lambat tanggal 20 Mei 2021. 

c. Peserta diwajibkan membuat Akun di Sistem Bdk Semarang Learning Center (BLC)  
melalui http://blc.bdksemarang.net  dan melakukan simulasi test sebelum tanggal 
pelaksanaan Pelatihan.  

d. Beberapa video tutorial untuk dapat menggunakan Sistem Bdk Semarang Learning 
Center (BLC) diantaranya : 
1. Cara membuat akun : https://s.id/registrasipjj 
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2. Cara reset password akun (jika lupa password) : http://gg.gg/resetblc  
3. Cara masuk ruang pelatihan dengan self enrolment : http://gg.gg/kelasblc 
4. Cara melakukan simulasi test : http://gg.gg/simulasiblc  
5. Edit profil diri : http://gg.gg/editblc  

III. Pengajar 
a. Pengajar Materi inti berasal dari Balai Diklat Keagamaan Seamarang. 
b. Pengajar Materi Peningkatan dan Penjaminan Mutu Diklat Administrasi dan 

Pengarah Program Pelatihan adalah Pejabat dari Balai Diklat Keagamaan 
Semarang. 

c. Pengajar Pembangunan Bidang Agama dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia adalah Pejabat dari Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kab. 
Banjarnegara. 

IV. Persyaratan Peserta 
1. Syarat Umum 

a. Sehat jasmani dan rohani, dengan membawa surat keterangan sehat dari 
dokter, puskesmas atau rumah sakit pemerintah; 

b. Siap dan mampu mengikuti seluruh kegiatan Pelatihan dari awal hingga akhir, 
dengan mengisi surat pernyataan kesiapan/kesanggupan; dan 

c. Peserta tidak diperkenankan mengikuti Pelatihan (jenis Pelatihan 
Reguler/PDWK) lebih dari satu kali dalam setahun yang diselenggarakan oleh 
Balai Diklat Keagamaan Semarang. 

2. Syarat Khusus 
a. Menyerahkan Surat Tugas dari Kantor Kementerian Agama Kab. Banjarnegara; 
b. Menyerahkan surat pernyataan kesiapan/kesanggupan mengikuti seluruh 

kegiatan Pelatihan dari awal hingga akhir; 
c. Menyerahkan print out Biodata dari aplikasi Simdiklat yang datanya telah 

direvisi; 
d. Menyerahkan fotocopy SK terakhir, NPWP, nomor rekening buku tabungan 

(disarankan BRI); 
e. Menyerahkan 2 lembar pas foto berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 cm, 

pakaian nuansa warna putih, jas warna hitam, dasi warna hitam.  
(1) Apabila wanita berjilbab pendek, mengenakan jilbab berwarna putih dengan 

dasi warna hitam;  
(2) apabila wanita berjilbab panjang, mengenakan jilbab berwarna putih tanpa 

dasi; 
f. Membawa peralatan belajar sesuai dengan kebutuhan (misal : laptop, terminal 

listrik, buku referensi, dll); 
g. Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip Pencegahan dan 

Pengendalian Infeksi (PPI) minimal masker kain sebelum masuk ruang kelas; 
h. Pakaian peserta selama mengikuti Pelatihan adalah baju atas berwarna putih, 

bawah berwarna hitam, peserta laki-laki mengenakan dasi. 

V. Ketentuan Ruang Kelas 
1. Memastikan ruang kelas bersih dengan membersihkan sebelum dan sesudah 

pelatihan dengan cairan disinfektan; 
2. Menggunakan ruang kelas yang luasnya memungkinkan jarak aman dengan 

sirkulasi udara yang baik; 
3. Tersedia ventilasi yang cukup untuk pergantian udara dan kenyamanan 

peserta (untuk wilayah tertentu dibutuhkan pendingin udara/kipas angin); 
4. Mengatur jarak meja antar peserta dengan jarak aman 1 – 2 meter dengan 

peserta menempati 1 meja tersendiri dan tidak berbagi dengan peserta lain; 
5. Jika memungkinkan disediakan jalan masuk dan keluar kelas yang terpisah; 
6. Terdapat perangkat multimedia untuk pembelajaran (LCD proyektor, 

audio/pengeras suara, whiteboard/papan tulis) yang berfungsi dengan baik; 
dan 
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7. Ruang kelas berada di area yang tenang dan tidak bising. 

Secara umum lokasi kegiatan pelatihan berada di area yang mudah terjangkau, 
terdapat akses/layanan/sinyal internet yang mendukung pembelajaran, terdapat 
ruang untuk beribadah dan area parkir untuk kendaraan peserta dan pengajar. 

VI. Ketentuan Ruang Sekretariat 
1. Ruang sekretariat terpisah dari ruang kelas agar aktifitas panitia tidak 

menggangu pembelajaran;  
2. Tersedia terminal listrik yang cukup untuk mendukung tugas panitia; dan 
3. Terdapat beberapa meja kerja untuk panitia dan kursi ekstra untuk transit 

pengajar. 

VII. Ketentuan Sarana Kebersihan 
1. Tersedia minimal 2 buah fasilitas mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir 

di samping pintu masuk ruang kelas; dan 
2. Terdapat sarana kamar kecil/toilet yang bersih. 

VIII. Ketentuan Konsumsi Selama Pelatihan 
1. Penyediaan konsumsi peserta dalam paket box (bukan prasmanan) dengan 

rincian dua kali snack dan satu kali makan siang; 
2. Menu konsumsi adalah menu sehat, seimbang dan variatif; dan 
3. Penyediaan air minum yang cukup bagi peserta dan widyaiswara.  

IX. Tugas dan Peran Panitia dalam Layanan Pelatihan Masa Pandemi COVID - 19 
1. Memastikan diri dan peserta dalam keadaan sehat untuk mengikuti pelatihan 

(tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain); 
2. Sebelum masuk ruang kelas, paitia memastikan diri dan peserta untuk : 

a. Memakai masker dan face shield 
b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand 

sanitizer; 
3. Membantu memastikan ruang kelas bersih, fasilitas cuci tangan pakai sabun 

dan air mengalir atau hand sanitizer tersedia; 
4. Mengukur suhu peserta sebelum memasuki ruang kelas dengan menggunakan 

termometer non kontak (termometer gun). Apabila peserta ditemukan 
peningkatan suhu maka dianjurkan untuk memeriksakan diri. 

X. Evaluasi Pelatihan 
Evaluasi substansi dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan secara 
online melalui : 
1. Evaluasi substansi : http://blc.bdksemarang.net  
2. Evaluasi penyelenggaraan pelatihan : https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id 
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XI. Zona Integritas 
Peserta diharap berkomitmen mengikuti seluruh pelaksanaan kegiatan Pelatihan 
dari awal hingga akhir. Balai Diklat Keagamaan Semarang menegakkan komitmen 
untuk pelayanan yang bebas dari gratifikasi dan pungli dalam membangun Wilayah 
Birokrasi Bersih Melayani. 

Konfirmasi pelaksanaan pelatihan melalui Luluk Masruroh 085 640 443 779.  

Demikian atas  kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terimakasih.    

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 
   Kepala 
 
    
 
   Anshori 
 
 
Tembusan : 
1. Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama RI 
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah  



Lampiran I 
Nomor : B - 903/Bdl.06/2/Kp.02.2/04/2021  
Tanggal : 26 April 2021 

 

SURAT PERNYATAAN 
 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama Lengkap               : ………………………………………….……………………………….. 

Tempat, tanggal lahir   : ………………………………………….……………………………….. 

Jabatan                           : ………………………………………….……………………………….. 

Unit Kerja                       : ………………………………………….……………………………….. 

Dengan ini menyatakan sanggup untuk mengikuti Pelatihan ……...(diisi dengan nama 

Pelatihan yang diikuti)……... dari awal hingga akhir.  

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Jika dalam pelaksanaan kemudian saya : 

1. Meninggalkan kegiatan tanpa alasan atau tanpa ijin pimpinan; 

2. Tidak disiplin waktu dalam proses pembelajaran; 

3. Tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan; atau 

4. Tidak melaksanakan tindak lanjut. 

Maka, saya siap diberikan sangsi oleh pimpinan saya.  

Demikan surat pernyataan kesediaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada 

paksaan dari siapapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

(Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun) 

                                     Yang Menyatakan, 

  

         

 (Nama Peserta) 

 
  


