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di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia nomor S-5491/SJ.5/2014 
tanggal4 Desember 2014 hal Penawaran Program Beasiswa S11DIV STAR 2014, dengan ini kami 
sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. 	 BPKP melalui Biro SDM menawarkan beasiswa STAR bagi pegawai di lingkungan Kementerian 
Keuangan yang memenuhi syarat untuk menempuh pendidikan S11DIV Akuntansi pada beberapa 
universitas yang ditawarkan untuk pendaftaran Tahun Akademik 2014/2015. 

2. 	 Beasiswa S11DIV STAR ditujukan bagi Pengelola Keuangan dan atau Aparatur Pengawasan 
Internal Pemerintah (PKN-APIP) yaitu yang menjalankan fungsi dalam bidang penganggaran, 
pelaporan keuangan, internal audit, maupun manajemen aset, dengan dibuktikan : 
a. 	 SK atau bukti lain sebagai PKN-APIP 
b. 	 Surat keterangan bekerja sebagai PKN-APIP yang minimal ditandatangani pejabat Eselon II. 

3. 	 Mekanisme pendaftaran program Beasiswa S11DIV STAR adalah sebagai berikut : 
a. 	 Calon peserta mengajukan lamaran untuk mengikuti program beasiswa pada Sekretaris Unit 

Eselon I masing-masing dengan mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dilengkapi 
dengan berkas persyaratan yang telah ditentukan. 

b. 	 Sekretaris Unit Eselon I melakukan seleksi administrasi memverifikasi sesuai kriteria penerima 
prog ram beasiswa. 

c. 	 Sekretaris Unit Eselon I mengajukan calon peserta yang memenuhi syarat administrasi 
kepada Biro SDM. 

d. 	 Biro SDM akan memverifikasi kembali apakah calon peserta beasiswa telah sesuai dengan 
ketentuan. 

e. 	 Setelah dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi maka Biro SDM akan mengirimkan 
penyampaian nama peserta beasiswa S1/DIV STAR kepada BPKP dengan tembusan masing
masing kepegawaian Unit Eselon I. 

f. 	 Peserta dapat langsung mendaftar kepada Perguruan Tinggi yang telah ditentukan oleh 
BPKP. 

g. 	 Perguruan Tinggi melakukan seleksi administrasi dan akademis. 
h. 	 Perguruan Tinggi menyerahkan hasil seleksi kepada BPKP dan mengajukan calon peserta 

yang lulus seleksi (daftar peserta yang mengikuti seleksi beserta nilai hasil seleksi). 
I. 	 BPKP menetapkan peserta yang lulus seleksi untuk mengikuti program beasiswa. 

4. 	 Persyaratan mengikuti Beasiswa S1/DIV STAR adalah : 
a. 	 Diajukan/dicalonkan oleh Sekretaris Unit Eselon I 
b. 	 Bekerja sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau Pengelola Keuangan 
c. 	 Bersedia bekerja kembali minimal 2 tahun sebagai APIP atau Pengelola Keuangan dengan 

menandatangani surat perjanjian. 
d. 	 Surat persetujuan atasan langsung untuk mengikuti tugas belajar. 
e. 	 Program/jurusan studi yang akan ditempuh harus sesuai dengan kebutuhan organisasi dan 

HCDP. 
f. 	 Pad a saat pendaftaran telah diangkat sebagai PNS minimal 1 (satu) tahun. 
g. 	 Pad a saat pendaftaran umur maksimal 32 tahun. 



h. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur (1IIc) dengan masa kerja dalam pangkat minimal 2 
(dua) tahun. 

I. Memiliki ijazah 03 dan atau setara 03 jurusan Akuntansi, Bisnis, Ekonomi Perusahaan, 
Manajemen Keuangan/Perpajakan yang telah diakui secara kedinasan . 

j . Tidak sedang melanjutkan pendidikan S1/0lV dan tidak memiliki ijazah S1/0lV bagi lulusan 
0111 yang akan mengikuti program tugas belajar S11D1V. 

k. Tidak sedang dicalonkan dalam program beasiswa lainnya . 
I. 	 Tidak sedang dicalonkan dalam proses dipekerjakan atau diperbantukan di luar Kementerian 

Keuangan. 
m. 	Memiliki OP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 
n. 	 Memiliki Nilai Kinerja Pegawai (NKP) kriteria tinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir. 
o. 	 Sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter pemerintah. 
p. 	 Tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan PP NO.30 Tahun 1980 atau peraturan 

lain yang berlaku (dinyatakan tertulis serendah-rendahnya oleh Pejabat Eselon II di 
lingkungan masing-masing) , tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait pelanggaran 
disiplin, dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan/sedang/berat. 

5. Sehubungan dengan 	hal-hal tersebut diatas, mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan 
informasi ini kepada para pegawai di lingkungan unit kerja Saudara . Usulan peserta dan 
kelengkapan berkas administrasi dikirim ke Sekretariat OJKN c.q. Bagian Kepegawaian paling 
lambat hari Senin tanggal 8 Oesember 2014. Mengingat batas waktu pendaftaran yang sempit, 
scan usulan peserta dan kelengkapan administrasi disampaikan terlebih dahulu melalui email ke 
pengembangan.djkn@gmail.com . 

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih. 
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