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1. Pimpinan Lembaga Diklat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
2. Pimpinan Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ)
3. Pimpinan UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
Bersama ini kami informasikan bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
(Pusdiklat PBJ) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akan
menyelenggarakan pelatihan teknis tematik PBJ dengan menggunakan pendekatan Massive Open
Online Course (MOOC) dengan perangkat sistem manajemen belajar (LMS) Pusdiklat PBJ LKPP.
Pelatihan ini ditujukan untuk ASN, perangkat desa, pelaku usaha dan masyarakat umum lainnya.
Terdapat 3 (tiga) program pelatihan yang ditawarkan melalui MOOC ini yaitu:
1. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa bagi Pelaku Usaha Kecil (19,5 Jam Pembelajaran);
2. Pelatihan Certiﬁcate Programme in Public Procurement - CPPP ( 22 Jam Pembelajaran); dan
3. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (12 Jam Pembelajaran).
Adapun ketentuan pendaftaran sebagai berikut:
1. Pelatihan ini menggunakan pendekatan MOOC, sepenuhnya dilaksanakan secara daring
tanpa keterlibatan langsung dari pengajar/fasilitator/narasumber, sehingga dibutuhkan
komitmen tinggi dari para peserta pelatihan;
2. Peserta pelatihan dapat mengikuti dan mendaftar lebih dari 1 (satu) program pelatihan;
3. Jumlah peserta pelatihan pada tahap awal sebanyak 250 peserta untuk setiap program
pelatihan;
4. Calon peserta yang mendaftar diminta dapat membagi waktu untuk belajar mandiri secara
daring serta mengikuti semua jadwal pelatihan yang telah dipilih;
5. Bagi calon peserta yang berminat mengikuti pelatihan, dapat mengikuti tata cara sebagai
berikut:
a. Membuat akun Portal PPSDM melalui Portal PPSDM https://ppsdm.lkpp.go.id/ atau Elearning PBJ https://elearning.lkpp.go.id/
b. Mengakses ketegori MOOCs pada E-learning PBJ https://elearning.lkpp.go.id/ dan
mendaftar jenis pelatihan yang diminati (enrollment course)
c. Mengikuti pelatihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan
d. Peserta yang menyelesaikan pelatihan sesuai jadwal dan memenuhi persyaratan sesuai
jenis pelatihan yang diikuti akan diberikan sertiﬁkat yang dapat diunduh secara langsung
pada E-learning PBJ https://elearning.lkpp.go.id/
6. Pendaftaran pelatihan dibuka mulai tanggal10 Agustus s.d 1 Oktober 2021 melalui LMS
Pusdiklat LKPP dengan link: http://tiny.cc/MOOCsPusdiklatPBJ
7. Pelaksanaan MOOC ini berlangsung dari tanggal 16 Agustus – 16 Oktober 2021.
8. Pembiayaan penyelenggaraan pelatihan ditanggung oleh DIPA Pusdiklat PBJ LKPP.
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung Pusdiklat PBJ LKPP Sdri. Nur Oktavia
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Benedicta di 0813-1601-0194 atau Sdr. Ahmad Fauzi di 0811-9182-444.
Demikian surat penawaran ini disampaikan agar dapat diinformasikan ke pegawai di lingkungan
kerja Bapak/Ibu atau kepada para pihak yang membutuhkan jenis pelatihan yang kami tawarkan.
Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.
Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia,
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