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Nomar : 97 IP.01/01/2020 17 Januari 2020 
Lampiran : 3 (Iiga) berkas 
Perihal : Pemanggilan Calon Peserta Pengganti Program 

52 Linkage Jepang Tahun 2020 
Yth .: 
Kepala Biro Kepegawaian 8adan Pusat Statistik 

Sehubungan dengan telah selesainya proses seleksi dan penempatan untuk program S2 

Unkage , 52 Dalam Negeri Tahap 1 dan 83 Dalam Negeri tahun 2020 serta menindaklanjuti surat 
kami nomor 1351/P .01/12J2019 tan9gal 20 Desember 2019 perihal Pemanggilan Calon Peserta 
Program 82 Linkage, 82 Dalam Negeri Tahap 1 dan 83 Dalam Negeri tahun 2020, dengan ini 
kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut: 

1. 	 Staf Saudara (terlampir) telah terseleksi menjadi calon peserta pengganti Program S2 Unkage 
Jepang yang dilaksanakan di program studi yang telah bekerjasama dengan Pusbindiklatren 
Bappenas; 

2. 	 Program S2 Linkage Jepang dirancang sedemikian rupa sehingga kuliah pada tahun pertama 
dilaksanakan di Indonesia (di salah satu dan lima universitas sebagaimana terlampir). 
Sedangkan kuliah pada tahun kedua dilaksanakan di Jepang (apabila lulus seleksi pada 
universitas di Jepang) dan di akhir perkuliahan peserta berhak mendapat dua gelar dari 
masing-masing universitas tersebut; 

3. 	 Setiap calon peserta 52 Linkage Jepang diwaj ibkan untuk mengikuti program persiapan 
Bahasa In99rls atau English for Academic Purposes (EAP) selama kurang lebih 5,5 bulan 
secara penuh di Pusat Bahasa sebagaimana tercantum dalam lampiran; 

4. 	 Program Beasiswa Pusbindiklatren 8appenas dilaksanakan secara cost sharing sesuai 
dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomar 2 Tahun 2019 perihal 
Pembiayaan Bersama (Cost Sharing) dalam Penyelenggaraan Program Beasiswa 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (surat edaran terlampir), dengan rincian a). Pusbindiklatren Bappenas 
menanggung biaya: (i) tuition fee; dan (ii) tunjangan biaya hidup (sesuai dengan Standar 
Harga Satuan Umum); Instansi asal menanggung biaya: (i) uang tiket PP di dalam negen dan 
tempat asal peserta ke lokasi program studi; (ii) penempatan awal program; dan (iii) tambahan 
lunjangan biaya hidup peserta; 

5. 	 Oalam rangka memenuhi kelengkapan administrasi, seluruh calon peserta diwajibkan: 

a) 	 Menyiapkan dokumen kelengkapan admioistrasi 5 (lima) surat sesuai format terlampir, 
yang terdiri dari Surat Tugas Belajar, Surat Izin Mengikuti Program Studi. Surat 
Perjanjian, Surat Pernyataan Rencana Penempatan Kembali dan Surat Cost Sharing 
serta mengunggahlupload dalam website Pusbindiklatren Bappenas di 
www.pusbindiklatren.bappenas.go.idfpemantauan. 

www.pusbindiklatren.bappenas.go.idfpemantauan
http:bappenas.go


b) 	 Mengunggah/upload buku tabungan (non-gaji dan belum pernah digunakan untuk 
menerima uang negara). KTP. Foto dan NPWP dalam website Pusbindiklatren 
8appenas di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/pemantauan. (panduan terlampir). 

6. 	 Seluruh kelengkapan administrasi dibuat sebanyak dua rangkap dengan rincian satu asli cap 
basah dan satu salinan cap basah. Kelengkapan administrasi tersebut dikirimkan kepada 
Pusbindiklatren 8appenas (8easiswa Diklat Gelar-Kelengkapan 8erkas 2020) dengan alamat 
Jalan Proklamasi No 70, Jakarta Pusat 10320, paling lambat tanggal14 Februari 2020. 

7. 	 Seluruh calon peserta diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut : 

a) 	 8ersedia menerima sanksi apabila Pusbindiklatren danlatau Program Studi menemukan 
informasi yang berbeda mengenai: a) Status Kepegawaian seperti masa kerja dan 
pangkatlgolongan ruang; b) Status pendidikan terakhir baik yang telah s61esai maupun 
yang sedang dijalani, misaJnya calon penerima beasiswa Pusbindiklatren sudah 
berpendidikan 821S3 atau sedang mengikuti program 82/S3 di tempat lain; 

b) 	 Tidak mengambil cuti akademis dengan alasan apapun; 

c) 	 Mengikuti semua prosedur dan ketentuan yang ditetapkan masing-masing Program 
Studi. 

d) 	 Memberikan konfirmasi melalui surat resmi kepada Pusbindiklatren paling lambat 
tanggal 24 Januari 2020 apabila tidak bersedia mengikuti program beasiswa 
dan/atau tidak mendapatkan izin dari atasan. Surat ditandatangani serendah
rendahnya oleh Kepala 8adan Kepegawaian Daerah untuk peserta dari instansi daerah 
dan Kepala Biro Kepegawaian untuk peserta dari instansi pusat dengan menjelaskan 
alasan pembatalan tersebut. 

Sehubungan dengan hal lersebut di alas, kami mahan bantuan BapakllbulSaudara untuk 
segera menyampaikan informasi in; kepada calon peserta yang tercantum da/am lampiran dan 
membantu proses pengurusan administrasi yang diperlukan. Seluruh cajon peserta S2 Linkage 
akan segera dihubungi oleh masing-masing program studi dan jadwal EAP dapat diperoleh di 
masing-masing pusat bahasa. 

Oemikian kami sampaikan, alas perhatian dan kerja sam a seluruh pihak diucapkan terima 
kasih. 

K;~~~~~p:~e;:m~~binaan . Pendidikan 
A 	 Perencana 

Tembusan: 

1. Sekretaris Kementerian PPN/8ekretaris Utama BalPp<ma 

2. 	 Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik; 

3. 	 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pusat Statistik; 

4. 	 Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Gadjah Mada; 

5. 	 Kepala Pusat Pelalihan Bahasa Universitas Gadjah Mada; 

6. 	 PPK Program PPN X Kementerian Bappenas. 

www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/pemantauan


Lampiran 2 Surat Nemer : 91 IP .01/01/2020 
Tanggal : 11 Januari 2020 

DAFTAR PESERTA PENGGANTI 
PROGAM BEASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS 


TAHUN 2020 


NO NAMA NIP INSTANSI UNITKERJA KOTAIKAB PROV I PENEMPATAN 

1 Mega Novitasari 19891 1012012112001 Badan Pusat Statistik BPS Kabupalen Tanah Bumbu Kabupaten 
Tanah Bumbu Kalsel I MPWK UGM - Jepang 



Lampiran 3 Surat Nomor : 97 IP.01l0112020 

Tanggal : 17 Januar; 2020 


PUSAT BAHASA PROGRAM S2 LlNKAGETAHUN 2020 

NO PROGRAM STUDI PUSAT BAHASA CONTACT PERSON 

1 MPWKUGM Pusat Pelatihan Bahasa UGM (Universitas Gadjah Mada), Jalan Kaliurang. 
Yogyakarta. DIY. 

Ibu N;n; 08157951137 dan Apr; Mulyan; 
08122759744 

*Keterangan : Jadwal EAP dan BJLT sllahkan langsung mengkonfirmasj kepada pusat bahasa masing-masing dan dapat berubah menyesuaikan dengan 
jadwal Lembaga Bahasa. 



KOP SURAT KANTOR YBS 

SURAT PERJANJIAN 

BEASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS 


Berdasarkan surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pe!atihan Perencaoa Bappenas Nomof , 

tanggal , ... "' periha:L .. " bahW8 saya :efah dile(ima oi .....dan 
d!fencanak.an mu!ai kuliah pada bulan .. " ><, 2020. Sehubungan dengan hal tersebut saya yang 
bertandatangan di bawah ini 
Nama 
NIP 
JabatanfPekerjaal1 
Lernbaga 
AI;;lmat 

Menerangkan dongan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri dan semata-mata untuk mendapat 
pendidikan dan pelatihan program gelar dengan menerima syarat-syarat dan berjanj! akan memenuhi 
kewaj'ban-kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahuo 1961 dan Keputvsan 
Menteri Pertama Nomor 224iMP/196; dan Surat Edaran Menterj PAN dan RB NOrior 04 Tahun 2013 perihal 
Pemberian T ugas Bel13J3r dan Izin Belajar 

Says menyatakan dan b£Hjanji . 

1, 	 Akan menegakkan dan mematuhj ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan bagi pencrima beasiswa 
Pwsoindiklatren; 

2, 	 Akan mengni')dari sega!a rupa perbuatan terce!a ba]< sebagai pegawai tugas belajar meupun sebagai 
anggota rPasyarakat 

:3 	 Akan mengikuti p€:rkuhahan tanpa mengubah atau menambah bldang stud! lamnya: 

4. 	 Akan selalu memberikan informasi perkembangan studi dar'. Juga upload segala kelengkapa'1 berkas yang 
dibutuhkan untuk lapor diri melalui aplikasi E-Monev; 

5, 	 Bersedia m.erl9isi kuesjoner dan memberikan seluruh informasi yang djbutuhkan o!eh Pusbindik!atren 
8appenas salama dan setelah penyelenggaraan diklat gelar; 

6. 	 Bersedia menerima sanksi apapun dari P0somdiklatren jika: al Oalam proses seleksi, penempatan, 
mSLpun selama mengikut: diklat ditemukan ketidaksesuaian data yang saya infQfmaS!Kan (ialam Formulir 
Calon Penerima Beasiswa Pusbindiklatren dengan kriteria se!eksi Pusbindiklatfen yang tercanium dalam 
buku PanduS:n Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan dan Peh,ksanaan Jabatan 
Fungs;onal Petencana, sena b) Melanggar ketenluan dan prcsedur yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren 
maupun oleh program studj; 

7. 	 Setelah menyelesaikan stud! saya akan kern baH bekerja sebagai pegawai negeri selama sekurang
kurangnya 2 kal: masa studi saya (2n tahun), 

8. 	 Akan mengemba1ikan se!uruh biaya yang ditentukan oleh Pusbindiklatren kepada Kas Nagara, jiks: Bj 
TerJadi kegagalan studi karena kelalaian says: oj Meng-undurkan dlri selama masa stud! beriangsung; atau 
c) Mengur>durkan did dart instansi kerj3 saya sebelum mEsa 2n terpenuhi, 

9: 	 Bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana beasiswa termasuk namun tidak ierbatas pada bi-aya 
seleks!. tUition fee. dan IMng a!iowance, bila telah dibayarxan oleM PuSbindiklatren; 

Apabila saya merupak8n karyasiswa program linkage dan reguler Jepang, ssya juga berja:'!j!: 

10. 	Akan menanggung seluruh biaya pendidikan jika gagal berangkat ke Jepang dar'> belum bisa 
menyelesaikan perkullahan reguler dalam ne-geri dalam kurun waktu maksimal18 bu~an: 

11. 	Member! informasi perklraan kepuiangan ;) (Uga} bulan seb-elum masa stud) berakhir. serta langsung 
melaporkan kepulangan dan status stud! setelah ke!u!usan pahns lambat 1 (salu) bulan setelah 19n9gal 
kepulangart 

Jika saya melanggar ketentuan-ketenillar tersebut di atas, rnaka saya bersedia menerima hukuman sesuai 
dengan ketentuan peratllran ,oerundang-lindangan dan Peraturan Pemenntah Nomor. 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri SialL 

Nama Kota, ,2020 
Mengetahui, Yang Berja0ji, 
Pimpinan !nstansi (Minimal Ese!on lI) 

(Cap 8asah s:empl?l) 	 (Tanda tang:an dan Matera] 6000) 

( ... .) (. ..... . . .......... ) 
NIP. NIP, 

http:d!fencanak.an


KOP SURAT KANTOR YBS 


SURAT TUGAS BELAJAR 


NOMOR ... .. .. ..I........ .I ....... .I2018 


Menimbang a. bahwa .............. . 

b. bahwa .............. . 


Dasar 	 Surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana 
Bappenas Nomor : ................ tanggal ............... .. perihal : ................ , 

Memberi Tugas: 

Nama 
NIP 
PangkaVGolongan 
Jabatan 
Unit Kerja 

Untuk 	 melaksanakan tugas bela jar pada program S2 Linkage/Reguler Jepang': 
Perguruan linggi 
Tingkat 

Nama Program Studi 

Terhitung mulai 

Lama Studi 

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

(nama kota) , ......................... 2018 
Kepala Badan Kepegawaian/Biro SD M 

(Cap Basah) 

( .................... ............. ...............) 

NIP. 

Tembusan: 
1. 	 Gubernur/BupatilWalikota 
2. 	 Pimpinan Unit Kerja Ybs. 
3. 	 Kepala Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas 
4. 	 PPK PPN X, Kementerian PPN/Bappenas 
'Keterangan : 
1. 	 Kepala 8adan Kepegawaian Oaerah Provinsi/Kabupaten/Kota alau Kepala Biro Kepeg3waian 

Kementerian/Lembaga atau unit kerja eselon II yang bertanggung jawab mengeluarkan sural tugas; 
2. Formal dapat menyesuaikan dengan ketenluan yang berlaku di masing-masing inSlansi; 

Format Sural Tugas sesuai dengan Pedoman Tala Naskah Dinas Instansi Pemerintah yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomar 80 Tahun 2012. 




KOP SURAT KANTOR YBS 


SURATIZIN 

MENGIKUTI PROGRAM STUD! 


Yang bertanda langan di bawah ini: 

Nama 
NIP 
PangkatiGolongan 
Jabatan 
Unit Kerja 
Instansi 

Dengan ini mengizinkan Saudara ( .... ........................) untuk mengikuti : 


Program 

Nama Program Studi 
Perguruan Tinggi 
T ahun Akademik 

: Magister/Doktoral (Pilih Salah Satu) 

Lama Studi 

Demikian surat 
mestinya . 

pernyataan ini saya tandatangani untuk dapat digunakan sebagaimana 

(nama kota) •......................... 2018 

Pejabat yang Memberikan Izin. 
Kepala Badan Kepegawaian/Biro SDM 

(Cap Basah dan Materai 6000) 

( ..............•.. ............ . .... . . .... ) 

NIP. 



KOP SURAT KANTOR YBS 


Nomar ", ........ .... (tempalllgllblnlth) 
Lampiran ........ (berkas) 
Hal : Kesedian Pembiayaan Diklat 

an.: 1. SdrlSdri. X 
2. SdrlSdri. Y 
3. SdrlSdri. Z 

Kepada Yth.: 
Kepala Pusbindiklatren 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 

Sehubungan dengan surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana 
Bappenas Nomer ta"9gal ............ .... , peri hal ..... " dengan ketentuan 
pembiayaan cost sharing untuk program gelar yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas, 
bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr/Sdri. X, Y, Z dengan pengaturan biaya sebagai 
beriktrt: 

NO NAMA PESERTA ITEM MANDATORY ITEM VOLUNTARY JUMLAH 

1 X 

2 Y 

3 Z 

Demikian, mohon kami mendapat jawaban atas usulan kami terse but di atas dalam waktu tidak 
terlalu lama.Atas perhatian dan kerjasamanya dlucapkan terima kasih. 

Sekretaris Daerah 

(Cap Basah) 

C . . ... .. ... ' .. ... . ...... ) 

NIP. 

Tembusan Yth. : 
1. Gubernur/Bupatil'Nalikota; 
2. Penyelenggara Diklat (Program Studi) ; 
3. Sesmen PPN/Sestama Bappenas; 
4. Peserta diklat yang bersangkutan. 

Catatan: 

Mandatory : adalah parsi pendanaan yang menjadi kewajiban instansi asal berupa:a) Transport 
kedatangan dan kepulangan ke lokasi studi (kecuali ke luar negeri atau program 
linkage);b) Uang saku. 

Voluntary: adalah porsi pendanaan yang secara sukarelaakan ditanggung oteh instansi as a!. 



KOP SURAT 

BKD/BIRO KEPEGAWAlAN/B IRO SDM 


SURAT PERNYATAAN 

RENCANA PENEMPATAN KEMBALI 


Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

NIP 

PangkaVGolongan 

Jabatan 

Unit Kerja 

Instansi 

menyatakan mengizinkan Saudara (. ......... . ............... .. ......... ) untuk mengikuti : 


Program : Magister/Doktoral (Pilih Salah Satu) 

Nama Program Studi 

Perguruan Tinggi 

Tahun Akademik 

Lama Studi 


Selanjutnya. setelah yang bersangkutan menyelesaikan program tersebut diatas. akan 
ditempatkan pada unit perencanaan atau unit kerja yang sesuai dengan kompetensi dan 
atau bidang studi yang ditempuh oleh yang bersangkutan . 

Demikian sural pernyataan ini saya tanda langani untuk dapat digunakan sebagaimana 
mestinya. 

(nama kota). .... ............ ......... 2018 

Yang Menyatakan. 
Kepala Badan Kepegawaian/Biro SDM 

(Cap Basah dan Materai 6000) 

(........... .. ....... . .. ........ ) 


Tembusan: 
Atasan langsung yang bersangkutan. 



PEDOMAN UPLOAD NPWP DAN REKENING TABUNGAN 

1. 	 Seluruh calon peserta yang telah memenuhi persyaratan unluk ditempatkan dipersilahkan 

untuk menuju website Pusbindiktatren 8appenas bagian pemantauan 

www.pusbindiklatren.bappenas.go.idJpemantauan 

2. 	 Masukan Username dan password (username dan password samadengan yang digunakan 

saat pendaftaran). 

The page at pusbindikilltren,bappenas.go.id says: )( 

Selamal Oat"fIO 1 

OK 

l.Or~m _ cIoIoof W....... COftHCtCWI' ~ eIot. MOrt.. "'''''0,,"'. Idua . , 

"'.~w.da ............ , ................. bMtCI... " ~ftI. IfrftJq\N .....a.s 

Be .. ~I)w" Un"'er:!>lt.o>~ l "don","" Gelo."...."UI 

\,.Oro'" "'....... _ ... om", ~.......cf~II.1it.. MOrt.. ~IH" l*Ioa.r 

'"aJc....~. «."'....60, ....... mo... _ vril" ....'- ....... 


3. 	 Jika sudah berhasillogin, pilih RPKlNPWPIREKENING. 
, --,~~.~~~~~~ ..~~..................................................~"!~ " 0 	 _ _ . _ __ , • • 

,~ ' ~.I.~~I!iL?~ _.. . 
.- .- ---..... ...._- ... 

_.""'." "",'- 

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

www.pusbindiklatren.bappenas.go.idJpemantauan


--

4. 	 Lalu lengkapi sedetail mungkin Nomor Rekening dan Bank serta NPWP pada kolom yang 

telah disediakan. Jika sudah selesai, klik Submit. (Jika terdapat kendala dapat email ke 

pusbindiklatren@gmail.com) 
..orw>--ar.. , . 

.. --	 loo lw..... ' 1 
". ..•--.,.... 	 I. _h. .... _ · 1 _	 ,....... I~,~
" 
" 100' 010_ I ~:,': .. l .... ,. ... ... 1:,:,"), '1.' 

.! ;nUl!
F.. l....cf\"T[1I.PI~" .I.: ......... _1O .... 
-.""'"""~ 
1-= 

" 
--~ 

1;-: 11'- ". ,_.. ........
" .. rOV'\ .... .... 	 1:..«
,.........
• 	 c:::::J 

," '!:II t!!:'.i,. 	 ,-~~ 

.. 	 I- - ) 

......,.., .	 I. ........... ........,
" -	 ' 1 ,. "':._u.-	 I.., fo··e ~» 

,. 	 I _. 	 ,... 
~ 	

I» 
... ..1-	 I.. 
,............ 	 I.. (


" ...., ........ 	 I....
" ; ~~. 	 '_.IJ ___ 

,
... ' ,> 	 • " -:.. , ' e=!J 

http:cf\"T[1I.PI
mailto:pusbindiklatren@gmail.com

