
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

NOMOR PER-1 / PP/ 2015

TENTANG

PENGELOLAAN BEASTSWA PROGRAM GELAR PASCASARJANA DAN NON

GELAR DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan kondisi
pengelolaan beasiswa tugas belajar khususnya
pengelolaan program gelar dan non gelar daiam negeri
dan luar negeri, perlu menyempurnakan Peraturan
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nornor
PER-2/PP/2Q12 tentang Pengelolaan Beasiswa Program
Gelar Pascasarjana dan Non Gelar dl Lingkungan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

b. bahwa karena terdapat kekosongan jabatan Kepaia Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Menteri Keuangan
telali menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
336/KMK.01/2013 tentang Pelimpahan Wewenang
Kepada Sekretaris Badan Pendidikan Dan Pelatihan
Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan
Melaksanakan Kewenangan Kepala Badan Pendidikan
Dan Pelatihan Keuanean:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatman
Keuangan tentang Pengelolaan Beasiswa Program Gelar
Pascasarjana dan Non Gelar di Lingkungan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

Mengmgat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
199 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4019);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5135);



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang
Pernberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran
Negara Reoublik Indonesia Nomor 2273);

5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961
tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pernberian Tugas
Belaiar di Dalam dan di Luar Negeri;

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.01/2001
tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Departemen Keuangan;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009
tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen
Keuangan;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1892);

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336/KMK.01/2013
tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Badan
Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Untuk Dan Atas
Nama Menteri Keuangan Melaksanakan Kewenangan
Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN
BEASISWA PROGRAM GELAR PASCASARJANA DAN NON
GELAR DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang seianjutnya disebut
Pegawai, adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Beasiswa adalah bantuan biaya yang diberikan kepada
pegawai penerima beasiswa untuk menuntut ilmu,
mendapat pendidikan atau pelatihan keahlian, baik di
dalam maupun di luar negeri, dengan biaya negara, •
Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional, atau
Badan Swasta Nasional/Internasional, Lembaga
Pendidikan Nasional/Internasional.
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3. Program beasiswa meliputi Program Persiapan, Program
gelar dalam bentuk program reguler, program pertautan,
serta program non gelar.

4. Pengelola Beasiswa di lingkungan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan, yang seianjutnya disebut Pengelola,
adalah Bidang Pengelolaan Beasiswa Pusat Pendidikan
clan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian
Keuangan Republik Indonesia.

5. Galon Pegawai Penerirna Beasiswa adalah Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk
mengikuti seleksi beasiswa.

6. Pegawai Penerirna Beasiswa adalah Pegawai Aparatur
Sipil Negara yang diberikan beasiswa untuk menuntut
ilmu, mendapat pendidikan atau pelatihan keahlian,
baik di dalam rnaupun di luar negeri, dengan biaya
negara, Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional,
atau Badan Swasta Na.sion.al/ Internasional, Lembaga
Pendidikan Nasional/ Internasional.

7. Program Gelar adalah program pendidikan pascasarjana
82 dan S3 yang diselenggarakan oleh universitas baik di
dalam maupun luar negeri.

8. Program Non Gelar adalah pelatihan jangka pendek di
dalam dan/atau luar negeri j/ang dikelola oleh Pengelola.

9. Program Reguler adalah program pendidikan
pascasarjana yang penyelenggaraannya dilaksanakan
oleh universitas di Indonesia saja atau universitas di luar
negeri saja.

10. Program Pertautan. adalah pendidikan gelar S2 dan S3
yang penyelenggaraannya dilaksanakan sebagian di
Indonesia dan sebagian iagl di luar negeri.

11. Program Persiapan adalah kegiatan yang meliputi
pendidikan dan pelatihan dengan materi Bahasa Inggris
umuni, Persiapan Tes Kecakapan/Kemampuan Bahasa
Inggris level Internasional, materi tambahan untuk
tuns.au akademik, materi kemampuan akademik umum
level Internasional (sesuai kebutuhan), dan pengenalan
budaya dalam rangka peningkatan kemampuan pegawai
penerirna beasiswa 3/ang akan menempuh program gelar
bait; di dalam maupun di luar negeri.

12. Sural: Perjanjian adalah perjanjian antara Pegawai
penerirna, beasiswa program gelar dengan pejabat yang
berwenang berdasarkan Peraturan Kepala Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

13. Tes. Potensi Akademik adalah tes yang bertujuan
untuk mengetahul bakat dan kemampuan seseorang di
bidang akademis atau keilmuan.

14. Tes Kecakapan/Kemampuan Bahasa Inggris adalah tes
srandar untuk mengukur kemampuan Bahasa Inggris
sesuai dengan standar Internasional 3/ang beriaku.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

_ 4 _

15. Tes Psikologi adalah tes yang bertujuan untuk
memperoleh gambaran mengenai potensi dan
karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh calon
pegawai penerirna beasiswa.

16. Tunjangan Bulanan (Monthly Allowance) adalah
tunjangan yang dibayarkan kepada pegawai penerirna
beasiswa selama jangka waktu 3/ang ditentukan oleh
pengelola yang dibayarkan setiap periode tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Ini beriaku untuk program beasiswa yang dikelola di
lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

BAB III

TUJUAN PENGELOLAAN PROGRAM BEASISWA

Pasal 3

Tujuan Beasiswa Program Gelar adalah untuk meningkai.kan
kualitas sumber daya manusia dengan memberikan
pembekalan akademik melalui pendidikan pada universitas di
dalam maupun luar negeri.

Pasal 4

Tujuan beasiswa Program Non. Gelar adalah untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan
memberikan penambahan wawasan pengetahuan melalui
program-program pelatihan di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 5

Pengelolaan Beasiswa Program Gelar dan Non Gelar
dilaksanakan dengan ruang Ilngkup kegiatan melakukan
persiapan/ perencanaan, penyelenggaraan/ penempatan
pegawai penerirna beasiswa, pemantauan/pengendalian
pengelolaan beasiswa program gelar, dalam rangka
meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV

PENGELOLAAN BEASISWA. PROGRAM GELAR

Bagian Kesatu
Tahaoan Pengelolaan Beasiswa Program Gelar

Pengelolaan Beasiswa Program Gelar dilaksanakan melalui
tahapan;
a. se.'eksi calon pegawai penerirna beasiswa;
b. program persiapan;
c. pelaksanaan penempatan Pegawai penerirna beasiswa;

dan

d. pemantauan.
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Bagian Kedua
Seleksi Calon Pegawai Penerirna

Beasiswa Program Gelar

Paragrai
'engajuan Calon

Pasal 7

Pengajuan pencalonan untuk mengikuti beasiswa Program
Gelar harus berdasarkan atas tawaran dari Kepala Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan.

Paragraf2
Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan untuk dapat memperoleh beasiswa, yaitu:
a. memenuhi persyaratan adminlstrasi;
b. lulus ujian seleksi; dan
c. lulus program diklat persiapan bagi program, gelar luar

negeri.

Paragraf 3
Persyaratan Adminlstrasi Beasiswa Program Gelar

Pasal 9

Persyaratan adminlstrasi sebagaimana dimaksud dalam. Pasal
8 huruf a adalah sebagai berikut:
a. telah berstatus sebagai Pegawai .Aparatur Sipil Negara;
b. usia ticlak lebih dari 40 (empat puluh) tahun untuk

program S2, dan 42 tahun untuk program S3 terhitung
pada saat mendaftar;

c. tidal-" sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan
peraturan yang mengatur tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan lainnya, yang
dinyatakan secara tertulis dengan sural keterangan oleh
pejabat atasan yang bersangkutan; dan

d. sehat jasmani menurut keterangan. dokter pemerintah.

Paragraf 4
Program Gelar S2 (Master)

Pasal 10

Persyaratan tambahan untuk Program Gelar S2 adalah
sebagai berikut:
a. merniliki ijazah SI atau DIV;
b. masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak seiesai mengikuti

program Tugas Belajar sebelumnya;
c. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (Golongan

III/a);
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d. nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk program
master di dalam negeri, program master pertautan, dan
program, master di luar negeri minimal 2,75 dari skala
4,00; dan

e. memperoleh rekomendasi secara tertulis dari pejabat
eselon II unit/instansi asai.

Paragraf 5
Program Gelar S3 (Doktor)

Pasal 11

Persyaratan tambahan untuk Program Gelar S3 adalah
sebagai berikut:
a. memiliki ijazah Master/S2;
b. rnasa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak selesai mengikuti

program Tugas Belajar sebelumnya;
c. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda TIngkat I

(Golongan Ill/b);
d. nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 dari

skala 4,00;
e. memperoleh rekomendasi secara tertulis dari universitas

pemberi gelar 82 seteiah lulus seleksi; dan
memperoleh rekomendasi secara tertulis dari pejabat
eselon II unit/instansi asal.

r

Paragraf 6
Ujian Seleksi

Pasal 12

Ujian Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b
adalah memenuhi ketentuan:

1. Ujian seleksi Calon Pegawai Penerirna Beasiswa Program
Gelar dilakukan oleh Pengelola;

2. Ujian seleksi paling kurang meliputi:
a. Tes Potensi Akademik,
b. Tes Kecakapan/Kemampuan Bahasa Inggris,
c. Tes Psikologi,
d. Wawancara;

3. Kelulusan dlkiat persiapan yaitu:
a. nilai Tes Potensi Akademik sekurang-kurangnya 565;
b. nilai Tes Kecakapan/Kemampuan Bahasa Inggris

sekurang- kurangnya setara TOEFL 450 atau IELTS 4
untuk program gelar S2 dan setara TOEFL 550 atau
IELTS 6 untuk program gelax S3 (paper and pencil
based TOEFL Score);

c. nilai Tes Psikologi sekurang-kurangnya B; dan
d. lulus wawancara.
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Bagian Ketlga
Program Persiapan

Pasal 13

Program Persiapan bagi penerima beasiswa program gelar
luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c
adalah memenuhi ketentuan:

1. Program persiapan merupakan kegiatan diklat yang
diasramakan, meliputi:
a. pendidikan dan pelatihan dengan materi Bahasa

Inggris urnum, Persiapan Tes Kecakapan/Kemampuan
Bahasa Inggris, materi tambahan untuk tujuan
akademik, materi kemampuan akademik umum level

perguruan tinggi/ program 3/ang dipilih, dan
pengenalan budaya;

b. Tes Kecakapan./Kemampuan Bahasa Inggris level
Internasional; dan

c. Tes kemampuan akademik umum level Internasional
sesuai ketetapan universitas yang akan dltuju;

2. Pegawai Penerima Beasiswa yang akan menempuh
pendidikan di luar negeri wajlb lulus dalam diklat
persiapan;

3. Ke/uiusan diklat persiapan yaltu:
a. memenuhi skor Tes Kecakapan/Kemampuan Bahasa

Inggris level Internasional mencapal paling kurang
setingkat 79 Internet-based TOEFL (IBT) atau setara
IELTS 6,5;

b. lemenuh? si « l°f ' =1 »a ap^an akademik umum
V el Imcmasim al ' aratkan oieh

c. Iks kecakapan/ Keinampuaii Bahasa Inggris level
Internasional dan Tes kemampuan akademik umum
level Internasional adalah semua jenis tes yang
diselenggarakan oieh lembaga penyedia tes yang
hasilnya diterima oleh institusi pendidikan secara
internasional.

d. memenuhi ketentuan diklat yang berlaku yang
dipersyaratkan oleh pengelola;

4. Pegawai Penerima. Beasiswa diberikan kesempatan untuk
mengikuti Tes Kecakapan/Kemampuan Bahasa Inggris
level Internasional sebanyak 2 (dua) kali atas biaya.
negara atau sesuai peraturan perundang-undangan;

5. Pegawai Penerima Beasiswa yang tidak dapat memenuhi
sKor minimal Tes Kecakapan/Kemampuan Bahasa
Inggris level Internasional sebagaimana dipersyaratkan,
diberikan. kesempatan untuk naendapatkan skor Tes
Kecakapan/Kemampuan Bahasa Inggris level
Internasional sebagaimana dipersyaratkan dalam jangka
satu tahun setelah diklat berakhir;dan
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d

Pegawai Penerima Beasiswa yang tidak dapat memperoleh
skor Tes Kecakapan/Kemampuan Bahasa Inggris level
Internasional dipersyaratkan dan telah diberikan waktu
tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 5,
dln.yata.kan berakhir haknya sebagai penerima beasiswa
dan akan dikembalikan ke unit asal dengan konsekuensl
administratif sebagaimana diatur dalam peraturan
perui rdang-uiidangan.

Baglan Kempat
>elaksanaan Penempatan Pegawai Penerima

leaslswa Program Gelari-.i «=& £

Paragraf 1
Proses Apllkasl

Pasal 14

(1) Pega.wai Penerima Beasiswa Program. Gelar yang telah
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk
mengikuti pendidikan program gelar di luar negeri wajib
mengirimkan apllkasl ke universitas yang dituju
dengan sepengetahuan Pengelola..

(2) Pengelola memiliki kewenangan memberikan batas
maksimal pengiriman apllkasl ke universitas yang
dapat dibiayai negara untuk paling banyak 4 (empat)
univei sitas sesuai ketersediaan dana.

13] 5egawai Penerirna Beasiswa yang belum memperoleh skor
Tes Kecakapan/Kemampuan Bahasa Inggris level
Internasional sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 13
angka. 3 huruf a, tidak diperkenankan untuk
mengirimkan apllkasl ke universitas.

Paragraf 2
Proses Penempatan

Pasal 15

(1) Pengelola niemiliki wewenang untuk menempatkan
Pegawai Penerima Beasiswa ke perguruan tinggi sesuai
dengan kebutuhan sumber daya manusia di Lingkungan
Kenienterian Keuangan sebagai mana tertuang dalam
Human Capital Development Plan Document.

(2) Pegawai Penerima Beasiswa diberangkatkan ke perguruan
tingal yang dituju setelah memenuhi persyaratan lulus
pada program perslapaxi dan telah diterima pada
perguruan. tinggi.

(31 Pegawai Penerirna Beasiswa wajb telah diterima pada
perguruan tinggi paling lambat 1 (satu) tahun setelah
mengikuti diklat persiapan sesuai ketentuan Pengelola.

(4) Pegawai Penerima Beasiswa yang tidak diterima pada
perguruan tinggi dalam waktu yang ditentukan
seba.gaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan
berakhir haknya sebagai penerirna beasiswa dan
dikembalikan kepada unit asal dengan konsekuensl
administratif berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
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Bagian Kelima

Pasal 16

(1) Pemantauan dllakukan dengan mengamati, membaca
laporan, menyebarkan kuesloner, dan mengadakan
wawancara berkaitan dengan kegiatan-kegiatan. akademik
dan non akademik pegawai penerima beasiswa program,
gelar yang sedang menjalani studi dalam rangka
melakukan tindakan-tindakan perbaikan dan
penyesualan.

(2) Pemantauan juga dilakukan terhadap pemanfaatan
pegawai penerima beasiswa setelah selesai studi.

BAB V

[AK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI PENERIMA

BEASISWA PROGRAM GELAR

Bagian Kesatu

Hak Pegawai Penerima Beasiswa

Pasal 17

Pegawai Penerima Beasiswa Program Gelar berhak:
a. menerima sural penugasan Belajar dari Sekretariat

Negara, bagi pegawai penerima beasiswa yang akan
menempuh studi di luar negeri sebagai bahan. untuk
melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;

b. menerima bantuan biaya sebagai berikut:
1. tes kesehatan sesuai anggaran yang tersedia;
2. tiket berangkat sampai dengan kota ternpat studi serta

fiket pulang ketlka akan kembali ke Indonesia bagi
Pegawai penerima beasiswa yang akan menempuh
studi di luar negeri;

3. satu kali tunjangan kepindahan sebesar 1 (satu) bulan
tunjangan biaya hidup dan tunjangan bulanan setiap
Duian;

4. tunjangan bulanan yang berakhir paling lama 2
(dua) minggu setelah pernyataan lulus atau tanggal
keluiusan tanpa menunggu keluarnya ijazah,
transkrip niial atau wlsuda;

5. tunjangan biaya kuliah;

6. satu kali tunjangan penulisan tesis atau dlsertasi
dengan syarat menyerahkan proposal tesis atau
disertasi 3/ang telah disetujui Penasehat Akademik;

7. tunjangan pengiriman barang dengan jumlah
tertentu untuk mengangkut barang dan buku ketlka
pulang ke Indonesia bagi Pegawai penerima beasiswa
yang menempuh studi di luar negeri; dan

8. tunjangan asuransi kesehatan yang dibaj/arkan ke
universitas atau perusahaan asuransi yang ditunjuk
sesuai dengan tagihan bagi Pegawai penerima
beasiswa yang menempuh studi di luar negeri;

9. tunjangan lainnya yang dapat diberikan secara sah
sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN)"
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c. seiuruh biaya. sebagaimana. dimaksud pada huruf b akan
diberikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pegawai Penerima

Beasiswa Program Gelar

Pasal 18

Pegawai. Penerima Beasiswa Program Gelar wajib:
a. mengisi dan menandatangani Daftar Riwayat Hidup;
b. menandatangani sural: perjanjian dengan maierai

sesuai ketentuan ;
c. menyerahkan fotokopi nilai Tes Kecakapan/Kemampuan

Bahasa Inggris level Internasional dan tes kemampuan
akademik umum. level Internasional yang sesuai
dipersyaratkan oleh perguruan tinggi/program yang
dipilih;

d. menyerahkan fotokopi kartu Pegawai Negeri Sipil
(Karpeg) ke Pengelola;

e. melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia
setempat ketlka sampai di kota tujuan dengan membawa
fotokopi surat penugasan dari Sekretariat Negara dan
paspor asii;

f. mengirimkan alamat tempat tinggal, nomor telepon/fax,
alamat pos-el (e-mail) serta nama Penasehat Akademik
berikut nomor telepon/fax, alamat pos-el (e-mail) ke
Pengelola;

g. mengirimkan rencana studi dari awal hingga selesai
Tugas Belajar yang telah dlsetujui dan dltandatangani
oleh Penasehat Akademik ke Pengelola;

h. mengirimkan laporan perkembangan studi pada setiap
periode akademik 3/ang telah diselesaikan dan laporan
selesai studi kepada Pengelola sesuai ketentuan yang
berlaku;

i. rnemberitahukan apabila acla perubahan rencana studi
melalui penasehat akademik ke Pengelola dan Pegawai
penerima beasiswa tidak diperkena.nka.ri mengubah
jumlah mata pelajaran atau kredit;

j. mengambil mata kuliah secara penuh dan tidak
diperkenankan untuk menambah waktu studi.

k. mernatuhi peraturan yang berlaku di lingkungan
universitas masing-masing;

1. rnernonitor tagihan dari universitas pada periode
akademik 3/ang sedang ditempuh dan periode akademik
berikufnya;

m. menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia
setempat dalam proses pembuatan Sasaran Kinerja
Pegawai (SKP) dengan membawa fotokopi Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP) tahun sebelumnya dan bahan
dari universitas masing-masing;

n. men.yelesaikan 1 (satu) periode akademik terlebih dahulu
dan mendapat persetujuan dari penyelenggara apabila
akan membawa keluarga, biaya untuk keluarga
dltanggung penuh oleh Pegawai penerirna beasiswa;
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o. mernberitahukan kepada Pengelola. rencana berakhirnya
studi sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sebeium
tugas belajar berakhir;

p. membuat dan menandaifanga.nl surat pernyataan dapat
menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan yang
ditentukan oleh Pengelola;

q. kemball bekerja dl unit Kementerian Keuangan minimal
3 (tiga) kali rnasa belajar setelah selesai studi; dan

r. menyetor ke kas negara sebesar 2 (dua) kail biaya
program beasiswa yang telah dikeiuarkan, bagi Pegawai
penerima beasiswa yang dijatuhi sanksi pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri,
pemberhentian tidak dengan hormat, atau berhenti atas
permintaan sendiri sebagai Pegawai sebeium
menyelesaikan ketentuan kemball bekerja di unit
Kementerian Keuangan minimal 3 (tiga) kali rnasa belajar
setelah selesai program beasiswa.

BAB VI

PENGELOLAAN BEASISWA PROGRAM NON GELAR

Bagian Kesatu
Tahapan Pengelolaan Beasiswa Non Program Gelar

Pasal 19

Pengelolaan Beasiswa Program Non Gelar dilaksanakan
melalui tahapan:
a. seleksi calon pegawai penerima beasiswa;
b. pelaksanaan penempatan Pegawai Penerirna Beasiswa;

dan

c. pemantauan.

Bagian Kedua
Persyaratan Adminlstrasi Tugas

Belajar Program Non Gelar

Pasal 20

Persyaratan administrasi calon pegav/ai penerima beasiswa
Program Non Gelar adalah sebagai berikut:
a. memiliki rnasa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun

terhitung mulai diangkat sebagai Pegav/ai Negeri Sipil;
b. memiliki ijazah sekurang-kurangnya Saijana/Sl atau DIV

khusus untuk program non gelar luar negeri; dan
c. memiliki nilai Tes Kecakapan/Kemampuan Bahasa Inggris

setara niial TOEFL minimal 450 atau IELTS minimal 4
bagi program non gelar luar negeri atau program non gelar
dalam negeri yang menggunakan bahasa pengantar
bahasa Inggris;atau

d. dlkecuallkan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, clan huruf c, calon pegawai penerirna
beasiswa Program Non Gelar memperoleh rekomendasi
tertulis dari serendah-rendahnya pejabat eselon II.
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Bagian Keflga
Proses Penempatan

Pasal 21

Pengelola memiliki kewenangan sebagai berikut:
a. menempatkan Pegawai Penerima Beasiswa ke program

non gelar sesuai dengan kebutuhan sumber da)/a manusia
Kementerian Keuangan.

b. menyelenggarakan Program non gelar sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemantauan

Pasal 22

(1) Pemantauan dllakukan dengan mengamati, membaca
laporan, menyebarkan kuesloner, dan. mengadakan
wav/ancara berkaitan dengan keglatan-kegiatan akademik
dan non akademik pegawad penerima beasiswa program
non gelar yang sedang menjalani studi dalam rangka
melakukan tindakan-tindakan perbaikan clan
penyesuaian.

(2) Pemantauan juga dllakukan terhadap pemanfaatan
pegawai penerima beasiswa setelah selesai rnasa studi.

BAB VII

SURAT PERJANJIAN

Pasal 23

Kepada Setiap Pegawai penerima beasiswa Program Gelar
wajib menandatangani Surat Perjanjian, dengan ketentuan:

a. Perjanjian Program Gelar S2 Dalam Negeri dllakukan
antara Pegawai Penerima beasiswa yang bersangkutan
dengan pejabat eselon I asal Pegawai penerima beasiswa
sebagai pejabat yang berwenang dengan salah satu saksi
Kepala Pengelola.

b. Daia.ni hal pejabat eselon I sebagaimana dimaksud pada
huruf a berhaiangan, kewenangan menandatangani .Surat
Perjanjian dapat dikuasakan kepada Sekretaris unit
eselon I dilingkungan Inspektorat Jenderai, Direktorat
Jenderal atau Badan atau Kepada Biro Sumber Daya
Manusia dilingkungan Sekretariat Jenderai asal Pegawai
penerima beasiswa untuk dan atas nama pejabat eselon I
menandatangani perjanjian berdasarkan Surat Kuasa
pejabat eselon I.

c. Perjanjian Program. Gelar S3 Dalam Negeri dllakukan
antara Pegawai penerima beasiswa yang bersangkutan
dengan pejabat eselon I asal Pegawai penerima beasiswa
sebagai pejabat yang berwenang dengan salah satu saksi
Kepala Pengelola.
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d. Perjanjian Program Gelar S3 Luar Negeri dan Program
Pertautan dilakukan antara Pegawai penerima beasiswa
yang bersangkutan dengan Sekretaris Jenderai
Kementerian Keuangan sebagai pejabat yang berwenang
dengan salah satu saksi pejabat eselon I asal Pegawai
penerima beasiswa.

Pasal 24

(1) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
cllbuat rangkap 2 (dua) dan dltandatangani bermaterai
sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada:
a. Pegawai penerima beasiswa yang bersangkutan; dan
b. Pengelola.

(3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan/atau sengketa
atas Surat Perjanjian, yang berlaku adalah Naskah
Perjanjian yang berada di Pengelola.

(4) Unit eselon I asal Pegav/ai penerirna beasiswa
memperoleh fotokopi Naskah Surat Perjanjian yang
berada di Pengelola.

Pasal 25

Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
hams diketahul oleh atasan langsung dan keluarga pegawai
yang bersangkutan (Isteri/Suami/Orang Tua/Wali).

BAB VIII

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 26

Pelanggaran

Pelanggaran terdiri atas:
a. tidak memenuhi ketentuan tentang diklat persiapan,

yaitu:
1) tidak mengikuti program atau diklat sesuai ;.rang

clfjadwalkan;
2) mengundurkan diri pada saat program atau dikiat

3) melakukan pelanggaran disiplin program atau diklat
yang berakibat pegawai penerirna beasiswa
dikeluarkan dari diklat;

4) tidak dapat memperoleh skor Tes
Kecakapan/Kemampuan Bahasa Inggris level
Internasional sebagaimana disyaratkan;

b. tidak memenuhi ketentuan tentang penempatan;

c. tidak memenuhi ketentuan tentang pelaporan;

d. tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Perjanjian;
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e. pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai
dengan Peraturan mengenai Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

Pasal 27

Sanksi

(1) Setlap Pegawai penerirna beasiswa yang melanggar
ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b dlkenakan

sanksi berupa pembatalan sebagai penerima beasiswa dan
dikembalikan kepada unit asal dengan konsekuensl
administratif berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

(2) Setlap Pegav/ai penerima. beasiswa yang melanggar
ketentuan Pasal 26 huruf c dlkenakan sanksi berupa
penundaan pengiriman tunjangan biaya hidup.

(3) Setlap Pegawai .penerima beasiswa yang melanggar
ketentuan Pasal 26 huruf d dlkenakan sanksi

sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian.

(4) Setlap Pegawai penerima beasiswa yang "melanggar
ketentuan. Pasal 26 huruf e disamping dlkenakan sanksi
yang mengatur tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi berupa:
a. penghentian pengiriman tunjangan biaya hidup;

dan/atau
b. pengembalian ke unit asal dengan pernberian catatan

nelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1) Program Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan ini dapat diikuti oieh pegav/ai negeri sipil dari
Kementerian/Lembaga di Luar Kementerian Keuangan
sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal peserta sudah memenuhi persyaratan namun
kemudlan terjadl keadaan yang mengganggu
keberlangsungan studi seperti sakit, masalah dalam
kehamilan dan. segala hal 3/ang disetarakan dengan itu,
maka penempatan yang bersangkutan ditetapkan melalui
Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan.
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KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan inl rnulai berlaku:

1. Pegawai yang saad ini sedang menjalankan program
beasiswa sebeium ditetapkannya Peraturan Kepala Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini sampai dengan
DenernDatan pegawai, tetap berpedoman pada Peraturan
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Nomor PER-2/PP/2012 tentang Pengelolaan Beasiswa
Program. Gelar Pascasarjana dan Non. Gelar di Lingkungan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

2. Surat Perjanjian yang telah ada sebeium. ditetapkannya
Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan ini tetap sail dan mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

rasai -au

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang
merupakan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan
Tugas Belajar dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan inl dan belum dicabut.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-2/PP/2012
tentang Pengelolaan Beasiswa Program Gelar Pascasarjana
dan Ncn Gelar di Lingkungan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

nasal oa

Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
ini mulai berlaku pada tanggal dltetapkan.
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