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Sehubungan dengan Pengumuman Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) 
nomor PENG-6/PP/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Penawaran Beasiswa Pascasarjanan (S2) 
Kementerian Keuangan Tahun 2017, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. 	 Melalui pengumuman tersebut, BPPK melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Pengembangan Sumber Oaya Manusia (PPSOM) menawarkan Program Beasiswa 
Pascasarjana (S2) Kementerian Keuangan (FETA Scholarship III) dan Beasiswa Program 
Pertautan (Split Site Program) Australia Awards in Indonesia (AAI Scholarship) Tahun 2017. 

2. 	 Beasiswa terse but dapat diikuti oleh seluruh pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan 
yang telah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus 3 (tiga) tahapan seleksi, yaitu : 
a. 	 Seleksi Administrasi; 
b. 	 Seleksi Tertulis Tahap I yang meliputi Tes Potensi Akademik (passing grade minimum 

565) dan Tes Kemampuan Bahasa Inggris (passing grade minimum 475); 
c. 	 Seleksi Tertulis Tahap " (Psikotest dengan passing grade minimum B) dan wawancara. 

3. 	 Adapun persyaratan mengikuti program beasiswa tersebut adalah sebagai berikut: 
a. 	 Persyaratan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas 

Belajar di Lingkungan Kementerian Keuangan; 
b. 	 Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus, dan Persyaratan Ookumen sebagaimana 

dijelaskan pada PENG-6/PP/2017, antara lain: 
• 	 Berstatus PNS dengan masa kerja sebagai PNS per 26 April 2017 minimum 2 tahun; 
• 	 Lahir setelah 26 April 1977; 
• 	 IPK ~ 3,00 dalam skala 4,00 (khusus AAI Scholarship) ; 
• 	 TMT Gelar S11DIV/tugas belajar sebelum 26 April 2015; 
• 	 Formulir Aplikasi Beasiswa yang telah diisi dan ditandatangani oleh pelamar; 
• 	 SK Kenaikan Pang kat Terakhir (tidak perlu dilegalisir); 
• 	 Ijasah dan Transkrip Olil/OlV/S1 yang telah dilegalisir oleh unit yang menangani 

urusan kepegawaianl unit tata usaha (Eselon III/IV) masing2 unit pelamar; 
• 	 Surat pernyataan BERMATERAI tidak sedang melamar beasiswa dan tidak sedangl 

sudah S2 yang telah ditandatangani pelamar dan kepala unit (minimal eselon 3); 
• 	 Rekomendasi atasan langsung (minimal eselon IV); 
• 	 OP3 untuk penilaian Tahun 2016 (tidak perlu dilegalisir); dan 
• 	 Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (memiliki NIP). 

4. 	 Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, apabila terdapat pegawai yang memenuhi 
persyaratan dan kelengkapan berkas beasiswa tersebut pad a unit Saudara, dapat 
mengirimkan dokumen (hardcopy) yang dipersyaratkan dalam PENG-6/PP/2017 ke 
Sekretariat OJKN c.q. Bagian Kepegawaian, serta softcopy ke email 
pengembangan.djkn@kemenkeu.qo.id paling lambat 21 April 2017 . 

Oemikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. 

NIP 196001241981121002 cJ 

Sekretaris Ditjen, 

skandar 

mailto:pengembangan.djkn@kemenkeu.qo.id
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PENGUMUMAN 

NOMOR PENG- G IPP/2011 


TENTANG 

PENAWARAN BEASISWA PASCASARJANA (S2) KEMENTERIAN KEUANGAN 


TAHUN 2017 


Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kementerian 
Keuangan dan menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Keuangan melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
menawarkan Program Beasiswa Pascasarjana (S2) Kementerian Keuangan (FETA 
Scholarship /II) dan Beasiswa Program Pertautan (Split Site Program) Australian Awards in 
Indonesia Tahun 2017 . 

Seasiswa ini dapat diikuti oleh seluruh pegawai dl lingkungan Kementerian 
Keuangan yang memenuhi syarat dan telah dinyatakan lulus tiga tahapan seleksi, yaitu: 
1. 	 Seleksi Administrasi; 
2. 	 Seleksi Tertulis Tahap I: 

a. Tes Potensi Akademik (TPA) dengan passing grade minimum 565; dan, 
b. Tes Kemampuan Berbahasa Inggris (TKBI) dengan passing grade minimum 475. 

3. 	 Seleksi Tertulis Tahap II (Psikotes dengan passing grade minimum B) dan Wawancara. 

Jumlah peserta yang akan diterima untuk mengikuti program ini ±60 orang. Peserta 
akan mengikuti diklat persia pan (Predeparture Training) selama kurang lebih empat bulan 
dan akan mengikuti tes Internet-Based TOEFL (iBT) dan/atau International English 
Language Testing System (IELTS). 

A. 8easlswa Pascasarjana (S2) Kementerian Keuangan (FETA Scholarship Ill) 

Seasiswa ini akan diikuti oleh ±40 peserta yang diambil dari peserta diklat 
persiapan (predeparture training). Dari jumlah peserta tersebut, ±30 orang akan menerima 
beasiswa program magister luar negeri (reguler program) dan ±10 orang akan menerima 
beasiswa program magister pertautan (linkage program). Penentuan penerima beasiswa 
didasarkan pada peringkat score tes 1ST atau IELTS (dengan score minimum adalah 79 
untuk iST dan 6,5 untuk IELTS) yang akan dilaksanakan pad a saat diklat persiapan 
(predeparture training). 

B. Beasiswa Program Pertautan (Split Site Program) Australian Awards in Indonesia 

Beasiswa ini akan diikuti oleh ±20 peserta yang diambil dari peserta diklat persia pan 
(predeparture training). Penentuan penerima beasiswa didasarkan nilai tes IELTS tertinggi 
dengan nilai minimal 6,5 dan hasil seleksi dari pihak Australian Awards in Indonesia. 
Penerima beasiswa terse but akan melakukan program perkuliahan selama satu tahun di 
Indonesia (dibiayai penuh oleh Kementerian Keuangan) dan satu tahun di Australia (dibiayai 
penuh oleh pemerintah Australia melalui Australian Awards in Indonesia). 

KETENTUAN UMUM: 

1. 	 Calon peserta menglsi formulir aplikasi program beasiswa (terlampir) dengan lengkap; 
2. 	 Pilihan program studi yang akan dibiayai melalui beasiswa ini telah sesuai dengan 

kebutuhan unit masing-masing yang tertuang dalam Human Capital Development Plan 
(HCDP) Kementerian Keuangan dengan prioritas pada program dan turunannya: 
Hukum, Pajak, Keuangan Publik, Ekonomi Publik, dan Akuntansi. Untuk pejabat 
fungsional, program studi yang dipilih menyesuaikan dengan jabatan fungsional masing
masing dengan tetap berpegang pada HCDP unit eselon l yang bersangkutan. 

http:http://wwN.bppk.depkeu.ge.id
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3. 	 Peserta program magister luar negeri diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan di 
perguruan tinggi dengan ranking 100 besar di Eropa Barat (di luar Inggris Raya) atau 
ranking 100 besar di kawasan Amerika Serikat dan Kanada. Ranking universitas yang 
dijadikan acuan adalah ranking universitas termutakhir yang dikeluarkan oleh lembaga 
resmi pemeringkatan universitas seperti U. S. News & World Report Times Higher 
Education, QS World University, dan ranking lainnya yang sejenis ; 

4. 	 Peserta program magister pertautan (linkage program) diwajibkan untuk mengikuti 
perkuliahan di perguruan tinggi dalam negeri yang sudah bekerja sam a dengan 
universitas di Australia dan/atau Amerika Serikat; 

5. 	 Peserta program magister pertautan (split site program) Australian Awards in Indonesia 
dan Kementerian Keuangan akan mengikuti perkuliahan selama setahun di Universitas 
Indonesia (UI) dan selama setahun di The University of Adelaide atau Australian 
National University (ANU). 

6. 	 Calon peserta yang memenuhi persyaratan harus mengajukan formulir aplikasi yang 
dilengkapi dengan berkas-berkas pendukung sesuai persyaratan kepada Sekretaris 
unIt eselon I masing-masing atau Kepala Biro Umum untuk unit Sekretariat 
Jenderal. 

7. 	 Aplikasi yang dikirimkan oleh calon peserta secara mandiri kepada Panitia dan tidak 
melalui unit eselon I masing-masing tidak akan dip roses oleh Panitia; 

8. 	 Berkas pendaftaran calon peserta diserahkan oleh unit eselan I masing-masing kepada 
Panitia Seleksi Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat pada 
hari Rabu, tanggal 26 April 2017 pada jam kerja; 

9. 	 Panitia tidak menerima berkas aplikasi dan berkas pendukung yang disampaikan 
melalui faksimile, surat elektronik, hasil faksimile yang difotakopi, ataupun file surat 
elektronik yang dicetak; 

10. 	 Peserta yang dinyatakan lulus sampai dengan seleksi wawancara, akan mengikuti 
diklat perslapan (Predeparture TraIning) yang akan diselenggarakan di Gedung 
PHRD Komplek STAN Bintaro Sektor V Tangerang Selatan dengan jadwal yang akan 
disampaikan kemudian; 

11. 	 Peserta diklat persiapan (Predeparture Training) dinyatakan sebagai penerima beasiswa 
bila memperoleh nilai iBT minimum 79 dan/atau IEL TS minimum 6,5. 

12. 	 Penentuan penerima beasiswa FETA Scholarship 11/ dan Split Site AAI dilakukan 
pada akhir diklat persiapan (Predeparture Training) dengan menggunakan nilai 
iBT/JEL TS yang diurut berdasarkan nilai tertinggi. 

13. 	 Prosedur pendaftaran calon penerima beasiswa ke universitas yang dituju adaJah 
sebagai berikut: 
a. 	 Peserta diklat persiapan (Predeparture Training) yang selama masa diklat berhasiJ 

mencapai nilai iBT 79 dan/atau IELTS 6,5 dapat mendaftarkan diri ke universitas 
yang dituju sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. 	 Peserta yang sampai dengan akhir mas a dikJat persiapan (Predeparture Training) 
belum memperoleh unconditional offering (acceptance) letter akan dikembalikan ke 
unit eselon I masing-masing. 

c. 	 Peserta yang sampai dengan 6 bulan sejak pengembalian ke unit eselon I masing
masing belum diterima di universitas yang dituju, yang bersangkutan dibatalkan 
sebagai penerima beasiswa. 

d. 	 Hal-hal lain terkait prosedur pendaftaran universitas akan disampaikan selama 
masa diklat persiapan (Predeparture Training) berlangsung. 

14. 	 Dua orang penerima beasiswa yang berasal dari Hasil Seleksi Beasiswa Pascasarjana 
(S2) Kementerian Keuangan Tahun 2016 yang belum memenuhi syarat kelulusan nllai 
iBT atau IELTS dapat memperoleh Beaslswa FETA Scholarship 11/ atau Split Site 
AAI (bergantung pada nllai iBT atau IEL TS) dengan syarat menyerahkan nllai JBT 
(minimal 79) atau IELTS (minimal 6,5) kepada Pusdlklat PSDM paling lambat 
tanggal 22 Desember 2017 melalui Sekretaris unit eselon I masing-masing atau 
Kepala Biro Umum untuk unit Sekretariat Jenderal. 
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KETENTUAN KHUSUS: 

Calon peserta seleksi Program Beasiswa Pascasarjana (S2) Kementerian 
Keuangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1. 	 Berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di seluruh unit eselon I Kementerian 

Keuangan dengan masa kerja sebagai PNS per 26 April 2017 minimum 2 tahun; 
2. 	 Pangkat dan Golongan minimum adalah Penata Muda (III/a); 
3. 	 Umur maksimum pada saat mendaftar pada program beasiswa adalah 40 tahun dalam 

pengertian calon peserta yang Jahir sebeJum tanggaJ 26 April 1977 tidak diperkenankan 
mendaftar; 

4. 	 Pegawai yang memperoleh izin belajar wajlb melampirkan legalisir ijazah 81/DIV yang 
diakui oleh Badan Kepegawalan Negara (BKN) dan ditambah surat izin belajar bagi 
yang sudah mempunyai gelar S1 namun belum tercantum dalam SK; 

5. 	 Pegawai yang memperoleh tugas belajar sebelumnya, per 26 April 2017 telah 2 tahun 
dalam gelar D-IV/S1; 

6. 	 Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3,00 dari skala 4,00 dengan ketentuan: 
a. 	Bagi para calon peserta lulusan Program Diploma III (Prodip STAN maupun Prodip 

Jainnya) yang melanjutkan pendidikan baik Diploma IV-STAN maupun extension S1 
di perguruan tinggi la!nnya, Nilai IPK dimaksud merupakan nilai kumulatif Indeks 
Prestasi 0111 dan DIV/S1 extension; 

b. 	 Bagi lulusan S1 (terutama lulusan perguruan tinggi di luar negeri) yang menggunakan 
sistem penilaian IPK yang berbeda dengan yang dipersyaratkan, harap 
menyetarakan niJainya terlebih dahulu ke universitas asal, agar sesuai dengan sistem 
persyaratan IPK yang ditetapkan. 

7. 	 Tidak sedang menjalani hukuman disiplin, ataupun tidak sedang dalam proses 
pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin, berdasarkan Peraturan Pemerintah ]\Jomor 53 
Tahun 2010, yang dinyatakan secara tertulis oleh Sekretaris unit eselon I masing
masing atau Kepala Biro Umum untuk unit Sekretariat Jenderal; 

8. 	 Tidak sedang dicalonkan untuk memperoleh beasiswa pada program lain, tidak memiliki 
ijazah S2, ataupun tidak sedang mengikuti pendidikan S2; 

9. 	 Direkomendasikan oleh atasan langsung, bahwa calon peserta berpotensi untuk 
dikembangkan sebagai karyasiswa program pascasarjana; 

10. 	 Memiliki DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik 1 tahun terakhir; 
11. Sehat jasmani menu rut keterangan dari dokter pemerintah; 
12. Sebelum 	 mengikuti Seleksi Wawancara wajib menu lis esai (maksimal 1000 kata) 

tentang rencana studi, penelitian, dan kontribusi yang akan diberikan dar; hasil stud; 
kepada Kementerian Keuangan. 

Masing-masing unit eselon I berkewajiban melakukan seleksi administratif 
terhadap calon peserta seleksi sesual persyaratan sebagaimana tersebut di atas sebelum 
diusulkan ke Panitia. Calon peserta yang memenuhi persyaratan diajukan oleh Sekretaris 
unit eselon I maslng-masing atau Kepala Biro Umum untuk unit Sekretariat Jenderal 
dan dikirimkan secara kolektif kepada Kepala Pusdiklat Pengernbangan Sumber Daya 
Man usia-BPP K. 

Para calon peserta yang memenuhi persyaratan, dapat mendaftarkan diri melalui 
unit eselon I masing-masing dengan melengkapi dokumeh-dokumen sebagai berikut (contoh 
terlampir): 
1. 	 Formulir aplikasi beasiswa yang telah diisi dengan lengkap; 
2. 	 1 lembar fotokopi Ijazah dan transkrip nilai S1/S1 extension/DIV-STAN yang dilegalisir; 
3. 	 Untuk S1 extension atau Diploma IV, 1 lembar fotokopi ijazah dan transkrip nilai 0111 

(Prodip STAN maupun lainnya) yang dilegalisir; 
4. 	 1 lembar fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir; 
5. 	 Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin dari Sekretaris Eselon I; 
6. 	 Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan Tidak Sedang Dlcalonkan untuk 

Memperoleh Beasiswa, Tidak Memilikl ljazah S2 ataupun Tidak Sedang Mengikuti 
Pendldikan 82; 
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7. 	 Surat Rekomendasi Atasan Langsung; 
8. 	 1 lembar fotokopi DP3 untuk penilaian Tahun 2016; 
9. 	 Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. 

LegaJisir untuk fotokopi ijazah dan transkrip nilai DIIIIO/V-STAN/S1/S1 extension 
dapat dilakukan oleh unit yang menangani urusan kepegawaian atau unit tata usaha kantor 
(eselon III/IV) dari calon peserta yang bersangkutan. 

Peserta yang berhasil memperoleh beasiswa memilJki kewajiban-kewajiban sebagai 
berikut: 
1. 	 Mengisi dan menandatangani Surat Perjanjian Tugas Be/ajar sesuai ketentuan yang 

berlaku; 
2. 	 Mengirimkan alamat tempat tinggal, nomor telepon, faksimile, telepon selular, ala mat 

surat elektronik yang dapat dihubungi, serta nama dan nomor telepon academic advisor 
UiKa ada); 

3. 	 Menyampaikan dokumen-doKumen berikut ini kepada Pusdiklat Pengembangan SOM: 
a. 	 Laporan Perkembangan Studi setiap semester/termin yang telah diselesaikan; 
b. Laporan Selesai Tugas Belajar; 
c. 	 Fotol<opi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir dan dua salinan tesis; 

4. 	 Kembali bekerja di unit asal paling lambat satu bulan seteJah selesai studi dan menjalani 
ikatan dinas minimal tiga kali masa stud; (bagi karyasiswa lulusan DIlIIDIV STAN yang 
masih memiliki mas a ikatan dinas, mas a ikatan dinas setelah menempuh beasiswa 
pascasa~ana menambah masa ikatan dinas yang te/ah ada); 

5. 	 Menjaga kehormatan dan nama baik Kementerian Keuangan; 
6. 	 Mematuhi ketentuan sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun sebagai karyasiswa. 

Informasl dan contoh lampiran berkas pendaftaran calon peserta dapat diakses dan 
diunduh di website BPPK yang beralamat dl http://www.bppk.kemenkeu.go.id/. Panitia tidak 
menerima berkas susulan yang dikirimkan setelah tanggal batas akhir waktu 
pendaftaran tersebut. Calon Peserta yang berkas persyaratannya tidak lengkap sampai 
batas akhir waktu pendaftaran tidak akan diproses oleh Panitia . 

Jadwal pelaksanaan kegiatan seleksi beasiswa adalah sebagai berikut: 

____________________________J 


~N.o.' 
.. .. ; .. ," 

K~giatan ~' . 
. . 

.. . --' . .. _._.
.. .. 

.. ~ ~'J~Qwal . 

1. 

Penyerahan Berkas Administratif secara kolektif dari 
Sekretariat unit eselon I atau Biro Umum untuK unit 
Sekretariat Jenderal ke Panitia Penerima Berkas Seleksi 
Pusdiklat PSDM 

26 April 2017 

. 2. Selel<si Administrasi 27 April- 2 Mei 2017 

3. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan 
Pemanggilan Peserta Seleksi Tertulis Tahap I 3 Mei 2017 

4. Seleksi Tertulis Tahap IJIPA dan TKBIl 9 Mei 2017 
5. Koreksi Hasil Seleksi Tertulis Tahap I 10 Me;  18 Mei 2017 

6. 
Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Tahap I dan 
Pemanggilan Peserta Seleksi Tertulis Tahap " (Psikotes 
dan Penulisan Esai) dan Seleksi Wawancara 

19 Mei 2017 

7. Seleksi Tertulis Tahap II (Psikotes dan Penufisan Esai) 30 Me; 2017 
8. Seleksi Wawancara 31 Mei 2017 
9. Koreksi Tes Psikologi dan Rekapitulasi Nilai Wawancara 5 Juni  8 Juni 2017 

10. Pengumuman Hasil Seleksi dan Pemanggilan Peserta 
Oiklat Persiapan (Predeparture Training) 9 Juni 2017 

11. Diklat Persiapan (Predeparture Training) 10 Ju/i  10 November 
2017 

http:http://www.bppk.kemenkeu.go.id
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Seleksi Tertulis Tahap I (TPA dan TKBI) akan dilaksanakan di beberapa lokasi tes 
yaitu : Jakarta, dan 11 Balai Diklat Keuangan di seluruh Indonesia (Medan, Pekanbaru, 
Palembang, Cimahi, Yogyakarta, Malang, Pontianak, Balikpapan, Denpasar, Manado, 
Makassar), dengan ketentuan yang akan disampaikan kemudian . Lokasi pelaksanaan tes 
dapat mengalami perubahan dengan memperhatikan sebaran peserta pendaftar. 

Peserta yang memperoleh beasiswa akan diberikan tunjangan/pembiayaan beasiswa 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pusdiklat Pengembangan SDM. 

Panitia memiliki kewenangan untuk membatalkan kelulusan calon peserta apabila 
ternyata di kemudian hari ditemukan informasi yang tidak benar. Segala biaya yang sudah 
dikeluarkan akan dibebankan kepada yang bersangkutan melalui Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku . Keputusan Panitia Seleksi terkait penyelenggaraan 
seleksi dan penempatan program beasiswa tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun . 

Pertanyaan dan Berkas Administrasi dapat disampaikan ke alamat: 

Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia-BPPK 
Bidang Pengelolaan Beasiswa 
Gedung PHRD Komplek PKN STAN Bintaro Sektor V 
Tangerang Selatan, Banten 15222 
Nomor Telepon : 021 -7361659 
Nomor Faksimile ; 021 - 7361659 
Alamat Surel ; ppsdm_center@yahoo.com 

pengelolaan.beasiswa@kemenkeu.go.id. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 1- April 2017 

Kepala Badan, 

'
~. ~ ~/
,~ .---~ 

tera Primanto Bhakti:r..?~_ 
IF> 1 9680120 199201 1 003 

mailto:pengelolaan.beasiswa@kemenkeu.go.id
mailto:ppsdm_center@yahoo.com


Lampiran I 
Pengumuman Kepala BPPK 
Nomor . PENG- 6 IPP!2017 
Tanggal . .1' April 2017 

.,. . 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA MANUSIA 

GEOUNG PHRO JAl.AN BINTARO UTAMA SEKlOR v. BINTARO JAVA, TANGERANG SELATAN, KODE POS 15<22 
NO TElEPON (02 1) 7361659, NO FAKSIMILE (OZ I } 736 1059. 73,(1487 , SITUS b!!2 ,I'...'WW ORQM aenk"8tJ go .Ulwebl2egawa! 

FORMULIR APLIKASI BEASISWA S2 

Program Beasiswa : 0 S2 Luar Negeri oS2 Pertautan 
Program Studi 
---- --------- ---------_ .. - ------ - -- -  ---. -- - --------- _.__._-  _.... ---------.----- - --------------- - ---- - .-

Nama Lengkap (LIP') 
NIP 
TempaVTanggal Lahir 
Agama 
PangkaUGolongan 
Jabatan 
Unit Organisasi 

eselon IV 
eselon III 
eselon II 
eselon I 

Alamat Kantor 
No. Telp. Kantor 
Alamat Rumah Saat Ini 
No. Telp . (RumahIHandphofJe) 
E-mail 
Kesehatan Pribadi Pada Umumnya o Sangat Baik DBaik DCukup o Tidak Sehat 

(Berl landa ..; pada kolak ya ng dipitih dan lampirkan Sural 
Keterangan Kesehalan dari Dokler Pe merinlatl) 

Status Perkawinan DMenikah DSelum Menikat1 o Janda/Ouda 

(Beri land a v pad a kalak yang dipilih) 

Oengan ini saya menyatakan bahwa keterangan-keterangan di atas adalah benar. 

No. 

1. 
2. 
3. 
4 . 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Tanda tangan: 
Nama 
NIP 

Ceklist Persyaratan/Berkas yang dilampirkan : 

Jenis Berkas/Krlteria Ceklist (V) 

SK kenaikan pangkat PNS terakhir 
Lahir setelah 26 April 1977 
IPK <: 3,00 dalam skala 4,00 (ketentuan dari Australian Awards) 
TMT Gelar S1/DIVI tugas belajar sebelum 26 April 2015 
Ijasah dan Transkrig Dili/DIV/S1 lengkap dan dilegalisir 
Sural pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin 
Surat pernyataan tidak sedang mengikuli beasiswa S2 bermeterai 
Rekomendasi atasan langsung 
DP3 untuk penilaian Tahun 2016 ._---..._._......_ . 

Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah 

I 

~ 
€iT Primanto Bhakti;t:l,/ 
: 19680120 199201 1'"0~3 



Lampiran" 
Pengumuman Kepala BPPK 
Nomor : PENG- 6 IPP/2017 
Tanggal : l' April 2017 

KOP Surat Unit -Instansi yang Bersangkutan 


SURAT KETERANGAN 

TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN 


Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa pegawai sebagai berikut: 

Nama 
NIP 
Jabatan 

Unit Kerja : (diisi dengan lengkap, eselon IV sampai dengan Kementerian) 


tidak sedang dalam keadaan menjalani hukuman disiplin ataupun dalam proses I 

pemeriksaan terkait hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 

tahun 2010 ataupun peraturan lain yang berlaku . 


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan 

sebagai persyaratan pendaftaran calon peserta seleksi program beasiswa 

pascasarjana (S2) Kementerian Keuangan program luar negeri/pertautan tahun 

2017. Apabila di kemudian hari keterangan ini terbukti tidak benar, peserta seleksi 

beasiswa tersebut akan dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta seleksi dan 

dikembalikan ke unit yang bersangkutan . 


(Tempat) , (Tanggal) 2017 

Sekretaris (unit eselon I yang 
bersangkutan) 

(Nama) 
NIP 



::::::=---
s~ra Primanto Bhakti;:tl , 

Lampiran III 
Pengumuman Kepala BPPK 
Nomor . PENG- 6 IPPI2017 
Tanggal : r April 201 7 

SURAT PERNYATAAN 

TIDAK 5EDANG DICALONKAN UNTUK MEMPEROLEH BEA515WA DAN 


TIDAK MEMILlKIIJAZAH PASCA5ARJANA 521TIDAK MENGIKUTI/TIDAK AKAN 

MENGIKUTI PROGRAM PASCASARJANA 52 


Yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama 
NIP 
Jabatan 
Unit Kerja • (diisi dengan lengkap, eselon IV sampai dengan Kementerian) 

menyatakan dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri, bahwa saya tidak 
sedang dicalonkan untuk memperoleh beasiswa dan tidak memiliki ijazah 
pascasarjana ataupun tidak sedang mengikuti perkuliahan program pascasarjana. 
Selain itu, sejak saat ini hingga saya menyelesaikan program beasiswa saya (apabila 
diterima), saya tidak akan mendaftarkan diri untuk mengikuti perkuliahan program 
pascasarjana (S2) di luar program beasiswa 8adan Pendidikan dan Pelatihan 
Keuangan. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari 
pihak mana pun untuk dipergunakan sebagai persyaratan pendaftaran calon peserta 
seleksi program beasiswa pascasarjana (S2) Kernenterian Keuangan program luar 
negeri/pertautan tahun 2017. Apabila di kemudian hari pernyatan ini terbukti tidak 
benar, saya bersedia untuk dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta seleksi 
serta sanksi-sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku , dan dikembalikan ke unit 
saya . 

(Tempat) , (Tanggal) 2017 

Mengetahui , Pegawai yang bersangkutan , 
Kepala Kantor 

Materai 
I Stempel Rp . 6.000,

(Nama) 
___ ----'('N_IP-')_.. __._._______ ---' 

/19680120 199201 -Ii 003 



Lampiran IV 
Pengumuman Kepala BPPK 
Nomor . PENG· G IPP/2017 
Tanggal . 1- April 2017 

KOP Surat Unit - Instansl yang Bersangkutan 
I 

Yth. Kepala Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 
Kementerian Keuangan 
Jakarta 

SURAT REKOMENDASI 
, 

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan pegawai sebagai berikut: 
Nama 
NIP 
PangkaUGolongan 
Jabatan 
Pendidikan Terakhir dan Tahun Lulus 
memiliki kompetensi sebagai berikut 

No. Aspek Kompetensi Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

1. Kemampuan Intelektual 

2. Kemampuan tentang Bidang Kerjanya 

3. Etos Kerja 
-- -.-- 

4. Motivasi untuk Belajar 

5. , Komitmen dalam bertugas 

6. Kemampuan Bekerjasama dalam Tim 

7. Inisiatif dan Kreativitas 

8. Kematangan Emosi 
9. Kualitas Kepemimpinan 

...R. __ 

10. Potensi dalam Mentransfer IImu 

Berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai dengan kebutuhan pada unit kami , bahwa 
pegawai dimaksud berpotensi untuk dikembangkan sebagai karyasiswa program S2. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak 
manapun untuk dipergunakan sebagai persyaratan pendaftaran calon peserta seleksi 
program beasiswa pascasarjana (S2) Kementerian Keuangan program luar negerilpertautan 
tahun 2017. 

(Tempat) , (Tanggal) 2017 
Pejabat Penilai , 

I Stempel I 
(Nama) 
(NIP) 

..... - ----... 


