
 



PANDUAN PENGISIAN PENDAFTARAN DIKLAT KEPEMIMPINAN (PIMAN) 

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU 
 

 

I. Persyaratan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II, 

Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan 

Kepemimpinan Pengawas  
 

1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II 

 PNS dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah Pembina ( 

IV/a) dengan jabatan JPT Pratama; 

2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator 

 Pejabat Administrator dengan pangkat terendah penata dan golongan ruang 

III/c, dengan masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun dalam pangkat dan 

golongan ruang tersebut; 

3. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 

 Pejabat Pengawas dengan pangkat terendah penata muda tingkat I dan 

golongan ruang III/b, dengan masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) 

tahun; 

II. Panduan Pendaftaran 
1. Pendaftaran hanya bisa dilakukan 1 (satu) kali, dan pastikan semua data yang diisi harus 

benar; 

2. Pendaftaran dilakukan secara online dengan cara mengakses website Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Bengkulu https://bkd.bengkuluprov.go.id, dan klik dipilihan seperti gambar 

dibawah ini : 

 

https://bkd.bengkuluprov.go.id/


3. Akan muncul form isian sebagai  berikut  

 
 

Setiap tanda  *wajib, maka semua isian form wajib diisi dengan benar. 

 Nomor  1 , email wajib diisi oleh setiap pendaftar, dengan mengisi email yang benar dan 

aktif, email yang diisi harus merupakan email pendaftar, notifikasi pendaftaran berhasil akan 

dikirimkan ke alamat email yang didaftarkan. 



 Nomor 2, pendaftar memilih jenis Pelatihan Kepemimpinan yang akan diikuti sesuai dengan 

persyaratan yang diatur. 

 Setelah diisi, maka pendaftar dapat memilih pilihan kotak “berikutnya” . 

 

 
 Nomor 3 ,  

 Isilah nama anda sesuai dengan Surat Keputusan (SK) terakhir yang anda miliki 

 Pengisian nama menggunakan gelar, baik gelar depan dan gelar belakang 

Contoh gelar depan : Drs. , Dr , Ir    contoh gelar belakang : S.Kom , S.STP. 

 

 

 



 Nomor 4, 

 Isilah asal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempat anda bekerja sekarang 

Contoh : Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Provinsi Bengkulu, Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu, Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, 

Inspektorat Provinsi Bengkulu 

 Nomor 5, 

 Isilah Nomor Induk Pegawai (NIP) tanpa spasi. 

 Nomor 6, 

 Isilah sesuai dengan pilihan yang tersedia 

 

 

 

 



 Nomor 7, 

 Isilah pilihan Pangkat/Golongan sesuai dengan Surat Keputusan(SK) 

Pangkat/Golongan yang terakhir anda miliki. 

 Nomor 8, 

 Isilah sesuai dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang tertera pada SK 

Pangkat/Golongan 

 Nomor 9, 

 Isilah sesuai dengan nama jabatan yang tertera di Surat Keputusan (SK) Jabatan 

terakhir. 

 Nomor 10, 

 Isilah sesuai dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang tertera pada SK Jabatan 

 
 Nomor  11, 

 Mengupload dokumen SK Pangkat/Golongan dan SK Jabatan terakhir menggunakan 

format Pdf. 2 dokumen tersebut digabung menjadi 1 (satu) file, lalu di upload. 

 Lalu klik bagian pilihan kirim 

 

 Nomor 12, 

 Setelah mengisi dan klik bagian kirim, akan muncul box massage seperti ini. 

 

4. Notifikasi pendaftaran akan dikirimkan ke alamat email yang terdaftar. 


