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Program Eleasiswa $2 Dalam NegeriBidang Informatika
Kamenterian Kominfo Tahun 2017

Kopada Yth.
l$aftar torlampir!

di-

Tempat

Oalam rangka mendukung upaya peningkatan kualitae dan profesionalisme aparatur
p6m6rintah, baik Fusat msupun Daerah, Kementerian Kominfo pads Tahun Anggaran 2017
kembali akan mslaksanakan Program Beaeisuia $2 Dalam Negeri Bidang Informatika yang
telEh dikembangkan ssjak tahun 20CI7,
Adapun psrsyenfltan umum yeng harus dipenuhi untuk mengikuti Program Beasiswa
tensehut sesuai dengan $ural Edaran Menleri PendayaguneiS Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republilt Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tpntang Pemberian Tugas
Belajar: dan lzin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah:

a.
b.

c.

d.
e.

f.

Pegawai Negeri $ipil {PNS) pada in$tansi pemerintah PusEt dan Daerah (kecuali
PN$ Guru den Ooean), enggota TNI/ Polrl:
Berusia maksimum 37 tahun pada saat mendafiarkan dlri;
Berstatue PN$ dan TNI/Polri aktif dan telah memiliki masa kerja paling kurang 1
q
{satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai
Mendaputkan izin dan rekomendasi dari pejabat bervmnang (minimum pimpinan
instansi *etingkat Eselon ll) di inatanei yang bersangkutan untuk menjalani
pandidikan.
Belum memiliki gelar $? dan tidak sedang mengikuti program pendidikan 52 dari
lembaga lain;
Persyaratan lainnya mengikuti persyaratan masing-masing Perguruan Tinggi yang

PN$; i

!

dipilih.

Program etudi yang dibiayai melalui Program Beasiswa ini adalah;

1.

Program $tudi S2 Pengelola Teknologi Informasi dan Komunitd6i OfX) Pemerintehan
(MTl e-6ovammantl

Prograrn Bsadswa untuk bidang studi ini dilaksanakan dengan lujuan mewujudkan
$DM,, aparatur pom€rintah yang unggul dalam pongembangan e-Governmeil di
llngkungan Inltand pomorintah Pucqt dan Daorah robagrimana diamrnrtkan ddrm
Instruksi Prssiden Nomor 3 Tahun 2003 tentsng Kobijekan dsn $trategi Naaional
Pengembangan e-Government. $assran program adalah tersedianya $DM pengelola eGovernmont di lingkungan instansiFemEdntah Pusat dan Daerah.

\Y orttr.ow
seKban

\tu
*qrc^'

$? ini dilaksanakan bekerjaaama dengan Program $tudi
(empat) Perguruan Tinggi, yaitu:
Frograrn Beaeiswa

di

4

a. Program
b.

c,
d.

$tudi MTI konsonlrasi e-Govemment Fakultas Teknik Elsktro Univereitas
Gadjah Mada {UGM};
Program $tudi Layanan Taknologi Informasi $ekolah Teknik Elektro dan
lnformstika lnslitut Teknologi Bandung {$THl * ITB);
Progr"arn $tudi Pengelola TIK Pemerintahan Fakultae Teknologi Induetri Institut
Teknologi $epuluh Nopember (lT$);
Program Studi MTI e*Govemment Fakuttas lfmu Komputer Univorsitas Indonasia
(Ut)'

2. Program $tudi Keamanan lnformasi
Program Bessiewa untuk bidong studi ini dilakeanakan dengan tujuan mewujudkan
$DM aparatur pomerintah yeng unggul dalam menjamin koamansn informasi dslam
Fenyelenggsr&en $ietom Hloktronik elau Trenrakgi Eloktronik di lingkungan instan$i
pemedntah Pueat dan Desreh eebagaimana diemanatken dalarn Peraturan Pemerintah
Nomor Sl Tshun 201? tontang Penyelenggarasn Sistam dan Trsnsaksi Elekironik dan
UU Nomor 11 Tahun 2008 tenlang Infonnaoi den Transaksi Eloktronik" Sasaran
prosrarn adslah tersedianya $DM Penyelenggara $istem dan Transaksi Elektronik di
lingkungan inEtansi Pomerintsh Pusai dan Oaerah yang dapat menjamin ksamenan
informasi.

FroErarn Beaniswa $2 ini dilakeanakan bekerjasama dengan ? {dua) Program Sludi,

yaitu:

'

s. Rskayass
b.

dan Manajemon Keamanan lnformasi $ekolah Teknik Elektro dan
lnformalihs lnstitut Teknologi Bandung (STEI - ITB);
Manajemen Ksamenan Jedngan lnformasi Fakultas Teknik Univeraitae Indoneeia

tut)
Porxyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program Beasiewa ini adalah
lugas dan fung*inya terkatt dongan tats kelola Teknologi lnformssi dan Komunikasi (TlK) di
inslansi yang berunngkulan. Pemenuhan persysratan ini dibuktikan dengan Surat
Pcrnyatnan Msleks€nakan Jabalan ($PMJ), dEn $urat Keputusan Jabatan $lruHural begi
yang eudah menjabat etau Surat Penempatun dari Unit yeng menangani kepegawaiaan dari
masing-masing instansi kepada yang beraangkutan untuk melaksanskan tugas di bidang
l1
terna[.
Program Beasiswa dikembangkan dengan skema cosl sftanng, yang mana Kementerian
Korninfo rn€nanggung biaya pendidiken nesuai dengan SFP yang telah ditelapkan oleh
ma*ing-masing Ferguruan Tinggi selema mass gtudi normal berlengsung dan biaya
opsrrfisional yang diberikan $sbagsi bsntusn tambahan biaya porkulishan derpan Jumlah
Rp. 1.500.000,- {ratu juta lima ratug ribu rupiah}, dan instEnsi pengirim bertanggung iawsh
untuk hiaye hidup dan biaya lainnya.
Srhuhungan dengen haltersebut, kami mohon porkenan Bapak/lhu unluk manyebailuasksn
informasiini kopnda soluruh pegawai yang momenuhi pereyartan dilingltungan instansidan
mengintergmeikan Program kemi ini dalam porencanaan Pengembangan $DM di
Itngkurigsn Instansl Bapak/lbu.
Kstsrsngan terkEit, jadwal r€ncana k€Sifiten soeialisagi dan salekei awal didaersh, protedur
pendaftarnn, jadwal pendafiaran, dsn eelekoi Program tseasiswa ltbih lenjut dapat dilihat
pada situs web rosmi masing-masing Perguruan Tinggi, dan keterangan lebih lanjut terkeit

peny€lenggaraan

Program Bcagisura dapat dilihat pada silue web
stau dapat menghubungi $ekretarist
$2 Dalam Neged tsidang Inlormatika Kemkominfo melalui email

h{nq;#JitaruflffiffI}atr"[q,hp

Program Beasiswa

atau tolepon (0?1) 3M6199 (puset Fengembangan

Literasi dan Frofesi SDM Informatika)"

Demikian kamisampaikan, atas perhatian Bepat</lbu kamiucapkan lerima kesih.

Kepafa Badrn Litbang SDM

Yusuf lrkandar

Temhusan Yth.
Mentsri Komunikaei dan Informatika (sebagai Laporan)

$

lSMplRAN : SURAT KEPAIJ BADAN LITBANG $DM
NOMOR ; 8l /KOUTNFO/BL8O{i,/1T.03.07/02/201?
TANGGAL : lf Februart2017

OAFTAR LATTIPIRAN

l,

Pimpinan Ke ekretariatan Lembaga Pemerintah Pusat (Kementorian/NonKementerian/Kom isi/Dewan/Badan)

;

2. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah tingkat Provinsi/KotalKabupaten di
seluruh Indonesia:

3. Kepala Biro $DM Kepolisian Negara Republik Indonssia Daerah (Polda) di
seluruh Indonesis;

4. Asisten Personal tAepers) Kepala $taf TNI Angkatan Oarat/LauUUdara,

il

