
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 10 SELATAN JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, 

JAKARTA 10710, KOTAK POS 3169 TELEPON (021) 3847903 FAKSIMILE (021) 3847742; SITUS 
WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID

NOTA DINAS
NOMOR ND-3157/KN.1/2019

Yth : 1.Para Direktur

2.Para Kepala Kantor Wilayah

3.Direktur Utama LMAN

4.Para Kepala KPKNL

5.Para Kepala Bagian di Sekretariat
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 4 berkas
Hal : Penawaran Beasiswa Pascasarjana Kementerian Keuangan (FETA) 2020 Bagi 

Pegawai Talent DJKN
Tanggal : 23 November 2019

Sehubungan dengan nota dinas Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)
nomor ND-186/PP/2019 tanggal 15 November 2019 perihal pada pokok nota, dengan ini kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BPPK melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia
menawarkan Program Beasiswa Pascasarjana Kementerian Keuangan Tahun 2020. Program
beasiswa tersebut dapat diikuti oleh pegawai dari unit Eselon I Kementerian Keuangan yang
berminat dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Adapun program yang ditawarkan
yaitu: program Doktoral (S3) Luar Negeri, Magister (S2) Dalam Negeri, Magister (S2)
Pertautan atau Linkage dan Magister (S2) Luar Negeri; di mana pengumuman dan format
dokumen yang dipersyaratkan terlampir dalam lampiran nota dinas ini, atau dapat diunduh
melalui http://www.bppk.kemenkeu.go.id.

2. Mengingat keterbatasan anggaran FETA Scholarship, maka pemilihan peserta dilaksanakan
dengan sangat selektif. Untuk itu, BPPK mempersyaratkan agar program ini sebagai bagian
pengembangan talent di unit eselon I masing-masing yang masuk kategori talent, dan
memenuhi persyaratan PMK Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan
Departemen Keuangan. Berdasarkan koordinasi dengan tim Pusdiklat PSDM, kategori talent
pada DJKN adalah sebagai berikut:
a. Pegawai yang telah memenuhi persyaratan dasar sebagai talent pada Manajamen Talenta,

yaitu:
1) Minimal berpangkat III/b;
2) Berpendidikan minimal S1/D4;
3) Telah melaksanakan assessment center dengan JPM proyeksi serendah-rendahnya

74% (dapat dikonfirmasi kepada pengelola kepegawaian di Unit Eselon II masing-
masing); atau

b. Pegawai yang tergabung dalam Manajemen Talenta Beasiswa Tahun 2017 – 2020; atau

c. Pegawai berprestasi/pegawai teladan DJKN di lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Adapun pegawai potensial lainnya yang tidak memenuhi persyaratan talent pada poin 2 a – c

di atas dapat diusulkan melalui pendanaan beasiswa lainnya seperti LPDP, kedutaan Australia,

Jepang, dan lainnya.
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4. Guna memperlancar proses pemberkasan pegawai yang mendaftar Beasiswa Pascasarjana

Kementerian Keuangan Tahun 2020, dimohon kepada para pendaftar untuk melengkapi dan

melampirkan checklist sesuai format terlampir pada dokumen yang dipersyaratkan dalam

pengumuman Kepala BPPK nomor PENG-6/PP/2019 tentang Penawaran Beasiswa

Pascasarjana Kementerian Keuangan Tahun 2020 dan disusun berdasarkan urutan. Selain

itu, para calon pendaftar dari DJKN wajib memenuhi syarat untuk:

a. Mengisi formulir pendaftaran melalui tautan bit.ly/FORMFETA2020 paling lambat 15

Desember 2019;

b. Bergabung dalam whatsapp group pendaftar FETA 2020 melalui tautan

bit.ly/WAGFETA2020 paling lambat 15 Desember 2019;

c. Memperbarui data profil pegawai pada situs http://hris.e-prime.kemenkeu.go.id pada 18

November – 15 Desember 2019;

d. Melakukan pendaftaran online peserta seleksi beasiswa melalui situs

https://semantik.bppk.kemenkeu.go.id/ pada 18 November – 15 Desember 2019;

e. Mengirimkan softcopy rekapitulasi usulan peserta secara kolektif dari tiap unit sesuai

format pada lampiran II dalam file Microsoft Excel melalui surat elektronik ke alamat

pengembangan.djkn@kemenkeu.go.id paling lambat 20 Desember 2019;

f. Mengirimkan seluruh dokumen pendaftaran asli yang dipersyaratakan oleh BPPK beserta

checklist dan bukti registrasi online paling lambat diterima PIC FETA 2020 Sekretariat

DJKN pada tanggal 20 Desember 2019 pada jam kerja untuk selanjutnya diteruskan ke

Pusdiklat PSDM secara kolektif. Adapun pengiriman berkas ditujukan kepada:

Lusia/Marco/Guntur dengan alamat Bagian Kepegawaian Gedung Syafruddin

Prawiranegara Lantai 9 Selatan, Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta Pusat,

10710 dan mencantumkan kode URGENT: FETA 2020 pada amplop/map dokumen yang

dikirim.

Bagi pegawai kantor pusat mohon langsung menyerahkan dokumen persyaratan kepada

PIC FETA 2020 Bagian Kepegawaian atas nama Lusia/Marco/Guntur.

5. Sehubungan dengan seleksi adminstrasi dilakukan oleh Sekretariat Unit Eselon I, maka panitia

seleksi Sekretariat DJKN c.q Bagian Kepegawaian tidak menerima berkas susulan peserta

/persyaratan yang diterima oleh PIC setelah tanggal batas akhir waktu sebagaimana yang

dimaksud pada poin 4 huruf a – f di atas.

Berkaitan dengan hal-hal di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk menyebarluaskan
informasi mengenai program beasiswa ini kepada pegawai di lingkungan Saudara.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima
kasih.

Ditandatangani secara elektronik
Dedi Syarif Usman
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Lampiran I :
Nomor
Tanggal

:

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN
Lampira
n I
Nomor :

No Keterangan
Ada
(v)

1
Mengisi formulir pendaftaran melalui tautan bit.ly/FORMFETA2020 sebelum 15 Desember
2019

2
Bergabung dengan WAG FETA 2020 melalui tautan bit.ly/WAGFETA2020 sebelum 15
Desember 2019

3 Pembaruan Profil di http://hris.e-prime.kemenkeu.go.id 
maksimal tanggal 15 Desember 2019
(Konfirmasi ke Uci: 08175421477 / Guntur: 081210906278 / Marco: 085776354322).  

4 Checklist Kelengkapan Dokumen.  

5 Formulir Aplikasi seleksi beasiswa yang telah diisi dengan benar dan lengkap ( printout bukti 
registrasi online).

 

6 - Berstatus PNS yang bekerja di seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan dengan masa 

kerja sebagai PNS per 31 Desember 2019 minimum 2 tahun;

- Usia maksimum per 31 Desember 2019

Pendaftar program magister: 40 tahun
Pendaftar program doktoral: 42 tahun

- Pangkat dan golongan minimum:

Pendaftar program magister: Penata Muda (III/a)
Pendaftar program doktoral: Penata Muda Tk I (III/b)

  Yang dibuktikan dengan Fotokopi SK kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisasi

7 1 lembar fotokopi ijazah dan transkrip nilai:
Pendaftar program magister:
1. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai S1/DIV-STAN yang dilegalisasi; atau

2. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai S1 extension/ izin belajar yang dilegalisasi + SK 

pencantuman gelar oleh BKN + surat izin belajar.

Pendaftar program doktoral:
1. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai S2 yang dilegalisasi; atau

2. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai S2 izin belajar yang dilegalisasi + SK pencantuman gelar 

oleh BKN + surat izin belajar.  

8 Untuk S1 extension atau Diploma IV, 1 lembar fotokopi ijazah dan transkrip nilai  Diploma III 
(Prodip STAN maupun lainnya) yang dilegalisasi.

9 Surat pernyataan bermeterai tidak sedang dicalonkan untuk memperoleh beasiswa pada  
program lain, tidak memiliki ijazah S2 dan tidak sedang mengikuti pendidikan S2 bagi pendaftar  
program magister; atau

Surat pernyataan bermeterai tidak sedang dicalonkan untuk memperoleh beasiswa pada  
program lain, tidak memiliki ijazah S3 dan tidak sedang mengikuti pendidikan S3 bagi pendaftar  
program doktoral.

 

10 Surat rekomendasi atasan langung/Kepala Kantor

 

11 Fotokopi DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
 

12 Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah tertanggal di bulan November 2019 
atau Desember 2019

 



13 Surat keterangan bebas narkoba atau NAPZA dari rumah sakit pemerintah atau Lembaga 
Pemerintah lain yang berwenang tertanggal di bulan November 2019 atau Desember 2019

 

Keterangan:
1. Calon peserta wajib mengirimkan dokumen asli/ hardcopy  nomor 4-13 (bukan softcopy ).

2. Usulan calon peserta dan seluruh kelengkapan dokumen asli/hardcopy dikirimkan secara

kolektif paling lambat diterima PIC FETA 2020 Sekretariat DJKN pada tanggal 20

Desember 2019  pada jam kerja ke alamat:

Lusia/Marco/Guntur dengan alamat Bagian Kepegawaian Gedung Syafruddin

Prawiranegara Lantai 9 Selatan, Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta Pusat ,

10710 dan mencantumkan kode URGENT: FETA 2020 pada amplop /map dokumen yang

dikirim.

Bagi pegawai kantor pusat mohon langsung menyerahkan dokumen persyaratan

kepada PIC FETA 2020 Bagian Kepegawaian atas nama Lusia/Marco/Guntur.

3. Legalisasi fotokopi ijazah dan transkrip nilai DIII/DIV-STAN/S1/S1 extension /S2 dapat

dilakukan oleh unit yang menangani urusan kepegawaian atau unit tata usaha kantor

(eselon III/IV) dari calon peserta seleksi yang bersangkutan. Khusus bagi calon peserta

dari Sekretariat DJKN legalisasi dilakukan oleh Bagian Kepegawaian, Sekretariat DJKN.



Lampiran II
Nomor :
Tanggal :

FORMAT USULAN CALON PESERTA SELEKSI BEASISWA PASCASARJANA
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2020*

Unit: _________________________

No. Nama NIP

Unit
Kerja

Eselon
I

Unit
Kerja
Eselo
n II

Unit
Kerja

Eselon
III

Unit
Kerja

Eselon
IV

Pangka
t/

Gol

Masa
Kerja per

31 
Desember

2019

Jenis
Kela
min

(L/P)

Usia per 
31 

Desember
2019

Pendidikan
Terakhir

Tahun
Lulus

IPK 
***)

Pilihan
Lokasi
Tertulis

Talent
**)

1                             A

2                             B

3                             C

dst                            

Jakarta, (Tanggal) (Bulan) (Tahun)
Diusulkan oleh pimpinan unit

(Nama)

Keterangan
*daftar usulan ini wajib dikirimkan pula dalam format Microsoft Excel  ke alamat email:
pengembangan.djkn@kemenkeu.go.id  , pengembangan.djkn@gmail.com dan djkn.beasiswa@gmail.com
** Kriteria Talent: A) Pegawai yang telah memenuhi persyaratan dasar sebagai talent pada Manajamen Talenta ; B) Pegawai yang tergabung
dalam Manajemen Talenta Beasiswa Tahun  2017 – 2020; C) Pegawai berprestasi/pegawai teladan DJKN di lingkungan Kementerian Keuangan

*** Pengisian IPK bagi calon peserta lulusan Program Diploma STAN yang melanjutkan ke DIV STAN/S1 extension
dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

 IPK SKS Total

DIII STAN (A) (1) (A)x(1)=(X)

extension (B) (2) (B)x(2)=(Y)

otal  (1)+(2)=(3) (X)+(Y)=(Z)

IPK   (Z)/(3)=IPK

mailto:pengembangan.djkn@kemenkeu.go.id
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

GEDUNG ARIMURTI LANTAI 2, JALAN PURNAWARMAN NOMOR 99 KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN 12110

TELEPON (021) – 7394666, 7260451 EXT. 621; FAKSIMILE (021) – 7244912; SITUS: WWW.BPPK.KEMENKEU.GO.ID

NOTA DINAS
NOMOR ND-186/PP/2019

Yth : 1. Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan
2. Para Direktur Jenderal
di lingkungan Kementerian Keuangan

Dari : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penawaran Beasiswa Pascasarjana Kementerian Keuangan Tahun 2020
Tanggal : 15 November 2019

Untuk menunjang program pengembangan kompetensi PNS Kementerian Keuangan

sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 982/KMK.01/2017 dan untuk

mendukung kesinambungan program reformasi birokrasi, sangat diperlukan dukungan SDM

berkemampuan dan berkompetensi tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, BPPK melalui

Pusdiklat Pengembangan SDM menawarkan Program Beasiswa Pascasarjana Kementerian

Keuangan (FETA Scholarship) Tahun 2020, untuk diikuti oleh para pegawai dari unit Saudara.

Adapun program beasiswa yang ditawarkan yaitu program S3 (Luar Negeri), S2 (Dalam Negeri,

Pertautan/Linkage dan Luar Negeri). Pengumuman beserta formulir/dokumen yang dipersyaratkan

dapat diunduh melalui situs http://www.bppk.kemenkeu.go.id

Mengingat keterbatasan anggaran FETA Scholarship, maka pemilihan peserta

dilaksanakan dengan sangat selektif. Untuk itu, kiranya Saudara dapat memanfaatkan program ini

sebagai bagian pengembangan talent di Unit Saudara. Pegawai yang masuk kategori talent dan

memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas

Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan, dapat diusulkan untuk mengikuti seleksi beasiswa ini

dengan menyampaikan nota dinas usulan peserta dimaksud kepada Panitia Seleksi (Pusdiklat

Pengembangan SDM). Sedangkan pegawai potensial lainnya yang tidak memenuhi persyaratan

talent dapat Saudara usulkan melalui pendanaan lainnya seperti dari LPDP atau Kedutaan

Australia, Jepang dan lainnya. Rekapitulasi usulan peserta dapat disampaikan sesuai dengan

format terlampir. Softcopy file rekapitulasi usulan peserta dikirimkan dalam format Microsoft Excel

melalui surat elektronik ke: pengelolaan.beasiswa@kemenkeu.go.id.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima 
kasih.

Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban

Tembusan:
Menteri Keuangan
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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, mulai dari unit eselon IV sampai dengan Kementerian) 
 
 
tidak sedang dalam keadaan menjalani hukuman disiplin ataupun dalam proses 
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/S3)* 
Kementerian Keuangan program beasiswa dalam negeri/luar negeri/pertautan* tahun 2020. 
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) (Bulan)  2019 
 
       Sekretaris (unit eselon I yang  

bersangkutan) 
 
 
 
       (Nama) 
 
*coret yang tidak perlu        
 
 

Kepala Badan, 
 
 
 
 

Rionald Silaban 
        

 
 
 
 

 
 
 
 

Tanda Tangan 
dan Cap Dinas 

Lampiran II 
Pengumuman Kepala BPPK 
Nomor : PENG-         /PP/2019 
Tanggal :           November 2019 

 



 

 
 

 
Kepala Badan, 

 
 
 
 

Rionald Silaban 
        

 
 
 

 
 
 

 
SURAT PERNYATAAN 

TIDAK SEDANG DICALONKAN UNTUK MEMPEROLEH BEASISWA LAIN DAN 
TIDAK MEMILIKI IJAZAH PASCASARJANA (S2/S3)*/TIDAK MENGIKUTI/TIDAK AKAN 

MENGIKUTI PROGRAM PASCASARJANA (S2/S3)* 
 
 

Yang bertandatangan di bawah ini: 
 
Nama  : 
NIP  : 
Jabatan : 
Unit Kerja : (diisi dengan lengkap, mulai dari unit 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 (S2/S3)* 
ataupun tidak sedang mengikuti perkuliahan program pascasarjana (S2/S3)*. Selain itu, 
sejak saat ini hingga saya menyelesaikan program beasiswa saya (apabila diterima), saya 
tidak akan mendaftarkan diri untuk mengikuti perkuliahan program pascasarjana (S2/S3)* di 
luar program beasiswa Kementerian Keuangan ini. 
 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak 
manapun untuk dipergunakan sebagai persyaratan pendaftaran calon peserta seleksi 
beasiswa pascasarjana (S2/S3)* Kementerian Keuangan program beasiswa dalam 
negeri/luar negeri/pertautan* tahun 2020. Apabila di kemudian hari pernyataan 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) (Bulan)  2019 
 
Mengetahui,      Pegawai yang bersangkutan, 
Kepala Kantor 
 
 
 
(Nama)      (Nama) 
 
 
*coret yang tidak perlu        

Lampiran III 
Pengumuman Kepala BPPK 
Nomor : PENG-         /PP/2019 
Tanggal :           November 2019 

 

Meterai 
Rp. 6.000,- 

Tanda Tangan 
dan Cap Dinas 



 
 
 

 
Kepala Badan, 

 
 
 
 

Rionald Silaban        

 
KOP Surat Unit – Instansi yang Bersangkutan 

 
 

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 : 
Pangkat/Golongan : 
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     

10. Potensi dalam Mentransfer Ilmu     

 
Berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai dengan kebutuhan pada unit kami, bahwa 
pegawai dimaksud berpotensi untuk dikembangkan sebagai karyasiswa program 
pascasarjana (S2/S3)*. 
 
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak 
manapun untuk dipergunakan sebagai persyaratan pendaftaran calon peserta seleksi 
beasiswa pascasarjana (S2/S3)* Kementerian Keuangan program beasiswa dalam negeri/ 
luar negeri/pertautan* tahun 2020. 

 

(Tempat) ,  (Tanggal) (Bulan)  2019 
       Pejabat Penilai, 
 
 
 
       (Nama) 
 
*coret yang tidak perlu 

Lampiran IV 
Pengumuman Kepala BPPK 
Nomor : PENG-         /PP/2019 
Tanggal :           November 2019 

 

Tanda Tangan 
dan Cap Dinas 


