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Sehubungan dengan surat Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri (KTLN) 

Kementerian Sekretariat Negara No. B-168/S/KTLN/LN.03.00/10/2022 tanggal 19 Oktober 

2022 perihal Penawaran Beasiswa Master Degree Programs oleh Lee Kuan Yew School of 

Public Policy, berikut disampaikan surat penawaran kepada pegawai di lingkungan Badan 

Pusat Statistik (BPS) yang berminat untuk mendaftarkan diri menjadi calon peserta seleksi 

beasiswa yang dimaksud. 

Beasiswa dari Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKY School) Tahun Akademik 

2023 menawarkan: 3 (tiga) program Master Degree yakni Master in Public Administration 

(MPA), Master in Public Policy (MPP), dan Master in International Affairs (MIA). Detail program 

studi yang ditawarkan dapat diakses melalui link https://bit.ly/Penawaran_LKYSchool dan 

https://lkyspp.nus.edu.sg/. 

Sehubungan dengan hal tersebut, para calon peserta wajib mengunggah surat usulan 

dari Pejabat Tinggi Pratama dan kelengkapan berkas melalui pusdiklat.bps.go.id/tb paling 

lambat tanggal 30 November 2022. Selanjutnya, Pusdiklat BPS akan mengirimkan usulan 

endorsement ke Biro KTLN Kementerian Sekretariat Negara. Biro KTLN Kementerian 

Sekretariat Negara hanya memproses endorsement calon peserta yang diusulkan melalui 

Pusdiklat BPS. Detail prosedur pendaftaran dapat dilihat pada lampiran. 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. 

 
 

 Kepala Pusdiklat, 
 

 
 

Eni Lestariningsih 
 
Tembusan: 
1. Kepala BPS (sebagai laporan) 
2. Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) BPS 
 
   
Jl. Jagakarsa No.70, Lenteng Agung, Jakarta 12620, Telp. (021) 7873781-83, Fax. (021) 7873955 

e-mail: pusdiklat@bps.go.id, homepage: http://pusdiklat.bps.go.id 

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli



 Lampiran  
 Nomor  : B-856/02600/KP.310/11/2022 
 Tanggal : 2 November 2022 

 
Mekanisme, Persyaratan, dan Prosedur Pendaftaran Beasiswa 

 
1. Calon peserta tidak sedang melakukan pendaftaran atau diterima beasiswa lainnya; 

2. Masa kerja atau mulai aktif bekerja kembali setelah tugas belajar minimal 4 tahun 

kecuali yang lulus pendidikan dengan predikat cum Laude dibuktikan dengan 

ijazah/transkrip;  

3. Masa kerja minimal 3 tahun setelah diangkat menjadi PNS per 10 Desember 2022; 

4. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 

5. Tidak sedang menjalani Izin Belajar; 

6. Belum memiliki gelar sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan ditempuh (tidak 

diberikan untuk mendapatkan gelar kedua pada strata yang sama); 

7. Calon peserta mengakses https://bit.ly/Penawaran_LKYSchool dan 

https://lkyspp.nus.edu.sg/ untuk melihat informasi terkait beasiswa yang ditawarkan; 

8. Guna proses endorsement oleh Biro KTLN Kemensetneg, calon peserta wajib 

mengunggah softcopy seluruh berkas persyaratan ke dalam Google Drive masing-

masing calon peserta dan mengisi tautan https://bit.ly/Endorsement_LKYSchool 

paling lambat tanggal 10 Desember 2022, serta menginfokan kepada PIC Biro KTLN 

Kemensetneg melalui e-mail ktssbilateralsetneg@gmail.com. Berkas yang diunggah 

antara lain: 

a. Surat Usulan dari Kepala Pusdiklat BPS (akan dikirimkan via email ke masing-

masing peserta setelah peserta mengunggah kelengkapan berkas pada poin 

9); 

b. Online application form (dapat diakses melalui tautan 

https://lkyspp.nus.edu.sg/graduate-admissions); 

c. Ijazah dan transkrip akademik (termasuk deskripsi akademik); 

d. Curriculum Vitae/Resume dalam bahasa inggris; 

e. Sertifikat TOEFL/IELTS (Sehubungan dengan pandemi COVID-19, LKY 

School menerima TOEFL iBT Special Home Edition dan IELTS Indicator); 

f. Hasil tes GRE/GMAT (khusus untuk MPA dan bersifat optional); 

g. Lampiran berkas administrasi untuk masing-masing program sebagai berikut: 

1) Master in Public Policy (MPP) 

a) 2 (dua) esai; 

b) 2 (dua) surat rekomendasi (professional dan/atau akademik - 1 

professional dan 1 akademik lebih diutamakan); 

2) Master in International Affairs (MIA) 

a) Personal statement yang tidak lebih dari 500 kata; 

b) 1 (satu) contoh tulisan yang tidak lebih dari 2.000 kata; 

c) 2 (dua) surat rekomendasi (keduanya dapat dari professional 

atau akademik); 

3) Master in Public Administration (MPA) 

a) 2 (dua) esai; 

b) 2 (dua) reports of reference (professional); 

c) Struktur organisasi yang memperlihatkan jabatan/posisi yang 

anda duduki saat ini; 
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9. Calon peserta wajib mengunggah kelengkapan berkas untuk dibuatkan surat usulan 

Kepala Pusdiklat ke Biro KTLN Kementerian Sekretariat Negara dalam bentuk 

softcopy melalui pusdiklat.bps.go.id/tb (panduan akses terdapat pada link: 

s.bps.go.id/tb-guide) paling lambat tanggal 30 November 2022, yang terdiri dari: 

a. Surat Usulan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama unit kerja asal; 

b. Seluruh dokumen pada nomor 8.b sampai 8.g; 

c. Formulir Informasi Pendaftaran Beasiswa Pegawai BPS; 

d. Surat pernyataan tidak sedang izin belajar; 

e. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri jika diterima beasiswa; 

f. Surat pernyataan tidak sedang mendaftar tugas belajar sponsor lain; 

g. Salinan SK kepangkatan IIIa; 

h. Salinan SK PNS; 

i. Salinan SK kepangkatan terakhir; 

j. Salinan PPK tahun 2021; 

k. Salinan KTP; 

10. Berkas pada no. 9 dan copy berkas no 8.b sampai 11.g yang sudah diunggah oleh 

calon peserta tugas belajar melalui pusdiklat.bps.go.id/tb dapat disimpan oleh 

peserta tugas belajar dan akan diserahkan ke Pusdiklat BPS jika calon peserta 

dinyatakan lulus beasiswa Master Degree Programs oleh Lee Kuan Yew School of 

Public Policy; 

11. Konfirmasi lebih lanjut terkait administrasi tugas belajar di Pusdiklat BPS dapat 

menghubungi contact person: Sari Novianti (HP: 081809025191). Konfirmasi terkait 

aplikasi di pusdiklat.bps.go.id/tb dapat menghubungi contact person: M. Kaddafi 

(HP: 082299551564). 

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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