
INFORMASI UNTUK PESERTA 

1. Peserta yang dipanggil TPA adalah : 

a. Mereka yang sudah melamar online dan sudah memenuhi syarat (MS) administrasi serta telah 

mengirimkan kelengkapan dokumen; 

b. Peserta yang sudah mendaftar di tahun 2017 dan sudah mendaftar online serta sudah 

diusulkan kembali oleh instansinya untuk tahun 2018; 

c. Peserta yang berada di unit kerja perencanaan dan/atau uraian pekerjaannya berhubungan 

dengan bagian perencanaan; 

d. Peserta yang telah memiliki nilai TPA  Seleksi Nasional Pusbindiklatren Bappenas yang masih 

berlaku per Agustus 2018 (bukan TPA individu). 

2. Peserta yang akan dipanggil untuk mengikuti Institusional TOEFL adalah peserta yang telah lulus 

seleksi TPA dan/atau telah memiliki nilai TPA yang masih berlaku, yaitu memenuhi nilai: 

a. > 500 bagi peserta dari Pemda Luar Jawa (LJW) 

b. > 525 bagi peserta dari Pemda Jawa (JW) 

c. > 525 bagi peserta dari Instansi Perencana Pusat yg berkantor di Luar Jawa (PST LJW) 

d. > 565 bagi peserta dari Instansi Perencana Pusat (PST) 

Mereka yang sudah memiliki nilai Institusional TOEFL yang telah memenuhi syarat, masih dalam 

kurun waktu kurang dari 2 tahun pada tanggal 1 Agustus 2018, dan merupakan hasil seleksi 

nasional, dibebaskan dari ujian Institusional TOEFL; 

3. Nilai Institusional TOEFL minimal bagi calon peserta untuk dapat dinyatakan lulus adalah > 500 

untuk program Beasiswa Linkage Australia, Linkage Jepang dan Reguler Jepang, dan > 450 untuk 

program S2 Dalam Negeri; 

4. Calon peserta program S2 Linkage Australia, setelah proses pelaksanaan ujian Institusional TOEFL, 

akan dilanjutkan dengan Seleksi IELTS dan Seleksi Wawancara oleh AAI yang akan diinformasikan 

lebih lanjut; 

5. Peserta yang memenuhi kriteria untuk ditempatkan adalah mereka yang memenuhi kriteria batas 

lulus pada butir 1, 2, dan 3 di atas. Pilihan universitas yang diisi oleh peserta akan menjadi dasar 

penempatan peserta yang lulus seleksi. Namun demikian, keputusan akhir penempatan peserta 

menjadi keputusan Pusbindiklatren; 

6. Seleksi penempatan Pusbindiklatren juga memiliki kriteria tambahan antara lain: kesesuaian pilihan 

program dengan tugas sehari-hari, latar belakang pendidikan S1 dan atau kesesuaian dengan tugas 

yang akan diemban setelah kembali dari tugas belajar. Jadi, apabila ada peserta yang sudah 

memenuhi kriteria pada butir 1-5 di atas tidak dapat ditempatkan, kemungkinan bidang studi S1 dan 

bidang tugas yang bersangkutan tidak sesuai dengan Program S2 yang diminatinya atau karena 

terbatasnya dana; 

7. Bagi peserta dengan latar belakang pendidikan minimal DIV, berikut kami sampaikan program studi 

yang menerima karyasiswa dengan latar belakang DIV: 

a. Menerima Calon Karyasiswa lulusan DIV 

 Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Syiah Kuala; 

 Magister Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya; 

 Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya; 

 Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya; 

 Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada; 

 Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Padjadjaran; 

 Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Padjadjaran; 

 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia; 

  



b. Menerima Calon Karyasiswa lulusan DIV dengan syarat 

 Magister Sistem dan Teknik Transportasi, Universitas Gadjah Mada dengan syarat lulusan 

dari STTD, STIP dan STPI; 

 Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia dengan syarat lulusan dari 

STAN dan STIS; 

 Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro dengan syarat mengikuti perkuliahan 

tambahan dengan biaya sendiri; 

 Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada dengan syarat linear 

dengan MPKD serta pernah mengikuti minimal diklat JFP Muda yang diselenggarakan oleh 

Bappenas dan atau lembaga mitra yang setara; 

 Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada dengan syarat lulusan STAN, 

STIS, IPDN/STPDN/IIP, STPN, STIA LAN dan STIE; 

 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro; 

c. Tidak Menerima Calon Karyasiswa DIV 

 Magister Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung; 

 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung; 

 Magister Perencanaan Pembangunan, Universitas Andalas; 

 Magister Perencanaan Wilayah, Institut Pertanian Bogor; 

 Magister Perencanaan Wilayah, Universitas Hasanuddin; 

8. Program studi yang mempunyai perbedaan persyaratan masuk di beberapa program studi, sebagai 

berikut: 

a. Untuk program S2 Dalam Negeri di Institut Teknologi Bandung, minimal nilai Institusional 

TOEFL yang dibutuhkan ialah 475; 

b. Untuk program S2 di Universitas Indonesia, baik program Dalam Negeri maupun Linkage 

Jepang, minimal nilai Institusional TOEFL yang dibutuhkan ialah 500; 

9. Bagi peserta yang akan mengganti pilihan program studi atau pilihan universitas, masih dapat 

dimungkinkan, dengan mengirimkan surat resmi dari instansi asal dan dilampirkan dengan formulir 

hasil cetak online yang telah mendapatkan persetujuan minimal eselon 2, paling lambat pada saat 

pelaksanaan ujian Institusional TOEFL atau menyerahkan surat tersebut kepada petugas pengawas 

Institusional TOEFL. Sebagai informasi, sistem online akan kami buka kembali sejak pelaksanaan 

TPA hingga pelaksanaan seleksi nasional TOEFL; 

10. Pusbindiklatren akan mengutamakan pengumuman bagi peserta yang lulus lebih dahulu.  

Sedangkan peserta yang belum berhasil lulus, akan kami kembalikan pada akhir proses seleksi dan 

penempatan; 

11. Apabila informasi yang diberikan oleh peserta pada formulir calon penerima beasiswa ternyata 

a. Tidak sesuai dengan dokumen aslinya/kondisi sebenarnya dan/atau 

b. Tidak sesuai dengan persyaratan dari Pusbindiklatren. 

maka peserta akan langsung dianggap tidak lulus. Jika informasi tersebut diketahui setelah peserta 

mengikuti program studi, maka peserta harus mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan 

Pusbindiklatren kepada kantor kas Negara. 

12. Peserta lulus TPA akan diinformasikan melalui email dan SMS dan/atau dapat mengakses website 

http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id pada tanggal 1 November 2017.  Peserta yang LULUS 

TPA, agar datang pada hari Sabtu, 11 November 2017 untuk pelaksanaan TOEFL di lokasi yang 

akan diberitahukan kemudian.  

13. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi telp 021–31928280, 31928285 (Bidang Penyelenggaraan 

Diklat Gelar) atau dengan Ibu Maslakah Murni (081210166808) dan Saudara Reza Satrya 

(087885332167).  

http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/

